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1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852
Instrukcja instalacji sterowników modemu ZTE 852 na komputerze z systemem
operacyjnym Mac OS X (Mac OS 10.4).
Wymagania:
– 100 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
– przeglàdarka internetowa Internet Explorer lub Netscape Navigator
Instalacj´ nale˝y rozpoczàç z OD¸ÑCZONYM kablem USB!!!
• Sterowniki do modemu znajdujà si´ na do∏àczonej do zestawu instalacyjnego
p∏ycie CD. Po w∏o˝eniu p∏yty do stacji CD-ROM nale˝y podwójnie kliknàç ikon´
CD-ROM na pulpicie.

• W∏aÊciwe sterowniki dla systemu operacyjnego Mac OS X (Mac OS 10.4) znajdujà si´
w katalogu o nazwie Mac OS X.

• Kliknij podwójnie ikon´ OSX
w celu otworzenia folderu ze sterownikami
dla systemu operacyjnego Mac OS 10.x.
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• W celu uruchomienia instalatora kliknij podwójnie ikon´
w katalogu OSX.

znajdujàcà si´

• Do zainstalowania sterownika w systemie operacyjnym wymagane sà uprawnienia
administratora systemu.
Musisz podaç nazw´ i has∏o administratora:

• Po wprowadzeniu nazwy i has∏a administratora pojawi si´ powitalne okno
instalatora sterownika:
Welcome to the ADSL Modem Installer.

W celu kontynuacji kliknij przycisk Continue.
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• W nast´pnym kroku pojawi si´ okno z treÊcià licencji instalowanego
oprogramowania.

• W celu kontynuacji kliknij przycisk Continue, a nast´pnie Agree.

• W kolejnym oknie nale˝y wybraç miejsce docelowe, w którym chcesz zainstalowaç
sterowniki do modemu.
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• Wybierz miejsce przeznaczenia.

Twój wybór b´dzie podÊwietlony zielonà strza∏kà. Nast´pnie kliknij przycisk Continue.
• Instalator posiada ju˝ wszystkie potrzebne informacje. W celu rozpocz´cia instalacji
kliknij przycisk Upgrade.

• Do zainstalowania sterownika w systemie operacyjnym wymagane sà uprawnienia
administratora systemu.
Musisz podaç nazw´ i has∏o administratora:

• Po wprowadzeniu nazwy i has∏a administratora kontynuowana zostanie praca
instalatora sterownika.
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• Podczas procesu instalacji mo˝e si´ okazaç konieczny restart komputera.
Instalator zapyta o zgod´ na przeprowadzenie procesu instalacji sterowników
i restartu komputera. Nale˝y kliknàç przycisk Continue Installation.

• Procedura instalacji sterowników zosta∏a ju˝ zakoƒczona, mo˝esz zamknàç okno
instalatora, klikajàc przycisk Close lub, jeÊli by∏o to wymagane, Restart.
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2. Instalacja modemu
• W pierwszej kolejnoÊci pod∏àcz kabel liniowy ADSL do gniazda LINE w modemie
ZTE 852. Drugi koniec kabla pod∏àcz do gniazda telefonicznego.
• Nast´pnie pod∏àcz wtyczk´ USB do gniazda USB w modemie ZTE 852. Drugi koniec
kabla pod∏àcz do gniazda USB komputera.
• Po przy∏àczeniu modemu na urzàdzeniu powinna zaÊwieciç si´ dioda PWR,
po chwili powinna zaczàç migaç dioda ADSL. Po oko∏o minucie modem powinien
uzyskaç synchronizacj´, co zostanie zasygnalizowane sta∏ym Êwieceniem diody ADSL.

3. Konfiguracja modemu
Teraz musisz skonfigurowaç zainstalowane dla modemu ZTE 852 sterowniki.
• Otwórz ustawienia systemowe System Preferences, nast´pnie kliknij ikon´
Network w celu otwarcia panelu ustawieƒ sieciowych.

Zaznacz odpowiedni wiersz Ethernet Adapter, który jest pod∏àczony do Twojego
komputera i kliknij Configure, by skonfigurowaç ustawienia sieciowe.
Komunikat o pod∏àczeniu do komputera Twojego modemu ZTE 852 widoczny jest
w linii: „Ethernet Adaptor is plugged in but is not connected”– Twój modem jest
pod∏àczony do komputera, ale nie po∏àczony z siecià Internet.
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• W pierwszej zak∏adce TCP/IP panelu ustawieƒ sieciowych pokazane sà ustawienia
TCP/IP dla po∏àczenia sieciowego ZTE 852.
• Sprawdê, czy konfiguracja protoko∏u TCP/IP ustawiona jest na wykorzystywanie
po∏àczeƒ PPP:

• W celu umo˝liwienia zmian w ustawieniach panelu nale˝y go odblokowaç. Aby tego
dokonaç, nale˝y kliknàç na symbol k∏ódki w lewym dolnym rogu panelu.

• Przejdê do zak∏adki PPPoE. W zak∏adce tej przedstawiona jest konfiguracja
po∏àczenia PPPoE.

• Uzyskane w procesie rejestracji nazwa i has∏o U˝ytkownika wpisz
w pole Account Name (nazwa U˝ytkownika neostrady tp)

oraz pole Password (Has∏o).
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JeÊli nie posiadasz jeszcze swojej nazwy U˝ytkownika i has∏a:
– wpisz w pole Account Name: rejestracja@neostrada.pl
– oraz w pole Password: rejestracja
Po zakoƒczeniu konfiguracji b´dziesz musia∏ po∏àczyç si´ z serwisem rejestracyjnym
neostrady tp i pobraç swojà nazw´ U˝ytkownika i has∏o.
Proces rejestracji opisany jest w rozdziale dotyczàcym rejestracji nowego U˝ytkownika.
dla Mac OS 10.2 wykonaj nast´pujàce czynnoÊci i sprawdê ustawienia:

• Musisz jeszcze wpisaç w polu Telephone Number jakikolwiek numer (np.: 1).

• Kliknij na przycisk PPP Options... w celu otwarcia okna z opcjami po∏àczenia PPP.
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Sprawdê, czy pole Disconnect idle for (10) minutes nie jest zaznaczone.
Zaznaczenie tego pola powoduje roz∏àczanie po∏àczenia podczas bezczynnoÊci ∏àcza
d∏u˝szej ni˝ zadany w polu wyboru czas. JeÊli pole to jest zaznaczone, musisz
je odznaczyç. Prawid∏owe ustawienia w tym oknie przedstawione sà na powy˝szym
rysunku. Nowe ustawienia w oknie opcji PPP potwierdê, klikajàc przycisk OK.
• Przejdê do zak∏adki Modem w panelu ustawieƒ sieciowych. W zak∏adce tej pokazana
jest konfiguracja modemu.
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• Z listy modemów (Modem) wybierz ZTE Modem.
Pozosta∏e ustawienia konfiguracji modemu pozostaw niezmienione.
• Na koniec kliknij przycisk Apply Now, aby zachowaç nowe ustawienia.
Mo˝esz zabezpieczyç ustawienia panelu po∏àczeƒ sieciowych przed niepowo∏anymi
do dokonywania zmian U˝ytkownikami, klikajàc symbol k∏ódki w lewym dolnym
rogu panelu.

CzynnoÊci do wykonania dla wszystkich systemów MAC OS 10.x
Zaznacz pole Save password, aby system zapami´ta∏ Twoje has∏o w ustawieniach
po∏àczenia.

• Na koniec kliknij przycisk Apply Now, aby zachowaç nowe ustawienia.
Mo˝esz zabezpieczyç ustawienia panelu po∏àczeƒ sieciowych przed niepowo∏anymi
do dokonywania zmian U˝ytkownikami, klikajàc symbol k∏ódki w lewym dolnym
rogu panelu.
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4. ¸àczenie z Internetem
Tutaj przedstawiony jest sposób przeprowadzania po∏àczenia z siecià Internet.
Aby po∏àczenie by∏o mo˝liwe, konieczne jest prawid∏owe po∏àczenie modemu
ZTE 852 z komputerem i uzyskanie przez modem stanu synchronizacji na linii ADSL.
Stan po∏àczenia modemu mo˝na kontrolowaç za pomocà programu DSL Modem.
W celu jego uruchomienia wejdê do katalogu Applications/DSL Modem/DSL Modem.

• Kliknij podwójnie ikon´ DSL Monitor.
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Otworzone zostanie okno przedstawione poni˝ej:

Tutaj mo˝emy sprawdziç stan modemu ZTE 852 (modem state) bàdê te˝ zmieniç
ustawienia konfiguracji modemu w zak∏adce Config:
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• W celu wykonania po∏àczenia z siecià Internet otwórz folder aplikacji Applications,
znajdujàcy si´ na dysku twardym komputera (ten sam dysk, na którym znajduje si´
system operacyjny Mac OS X).

• Kliknij podwójnie ikon´ aplikacji po∏àczenia internetowego Internet Connect.

Otworzone zostanie okno przedstawione poni˝ej:
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W górnym menu kliknij we w∏aÊciwy zainstalowany Ethernet Adaptor:

Otworzy si´ okno, w którym sprawdzisz poprzednio podane parametry s∏u˝àce
do autoryzacji w sieci:

Po upewnieniu si´, ˝e parametry sà poprawne, kliknij Connect, by po∏àczyç si´ z
siecià Internet.
W tym samym oknie na dole, w polu Status, b´dziesz informowany na bie˝àco
o stanie po∏àczenia z Internetem. Gdy nastàpi po∏àczenie, stan (Status) b´dzie
pokazany jako Connected.
Po po∏àczeniu równie˝ zmieni si´ stan w Network Status i urzàdzenie pod∏àczone
i poprawnie skonfigurowane z siecià Internet b´dzie przedstawione tak, jak poni˝ej
– wyÊwietlonym statusem urzàdzenia na zielono.
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5. Rejestracja nowego U˝ytkownika us∏ugi neostrada tp
• W celu uzyskania nazwy U˝ytkownika i has∏a us∏ugi neostrada tp otwórz przeglàdark´
internetowà Internet Explorer lub Netscape Navigator i wejdê na stron´ internetowà
http://rejestracja.neostrada.pl, na której znajduje si´ serwis rejestracyjny.
• Post´puj zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie.

• JeÊli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, mo˝esz je pobraç po klikni´ciu
na link pobierz.

17

Zostanie wówczas wyÊwietlona strona, na której musisz wpisaç numer zamówienia us∏ugi
neostrada tp, numer telefonu, na którym Êwiadczona b´dzie us∏uga, oraz numer PESEL
lub NIP w zale˝noÊci, czy us∏uga Êwiadczona jest klientowi indywidualnemu, czy firmie.
• JeÊli ju˝ posiadasz swoje numery ID i PIN, wpisz je na kolejnej stronie.

• Je˝eli podczas procesu rejestracji przeglàdarka wyÊwietli okno z ostrze˝eniem
o niemo˝liwoÊci nawiàzania bezpiecznego po∏àczenia, wybierz opcj´ kontynuowania
po∏àczenia.
• Po przejÊciu przez wszystkie kroki rejestracji uzyskasz swojà nazw´ U˝ytkownika
neostrady tp i has∏o. Uzyskane parametry w procesie rejestracji zapisz lub wydrukuj.
B´dà Ci one potrzebne póêniej.
• Roz∏àcz po∏àczenie z Internetem.
• Otwórz ponownie Panel Ustawieƒ Sieciowych.
Panel ten znajduje si´ w ustawieniach systemowych System Preferences.
• Wprowadê w zak∏adce PPPoE nowo uzyskanà nazw´ U˝ytkownika neostrady tp i has∏o.
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• Wpisz w pole Account Name nazw´ U˝ytkownika neostrady tp oraz has∏o
w pole Password.

• Po ponownym po∏àczeniu z Internetem b´dziesz móg∏ korzystaç ze wszystkich
zasobów sieci Internet.

6. Zakoƒczenie po∏àczenia z siecià Internet
• Kliknij podwójnie na ikon´ po∏àczenia internetowego znajdujàcà si´ na pasku
w dolnym menu bàdê te˝ w menu Applications.
Otworzy si´ okno po∏àczenia internetowego przedstawione poni˝ej:

lub te˝ bezpoÊrednio w odpowiedniej zak∏adce modemu:

• Kliknij na przycisk Disconnect.
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Drugà mo˝liwoÊcià roz∏àczenia si´ jest wejÊcie do ustawieƒ sieciowych Network,
wybranie z listy aktywnego po∏àczenia (zielone) i poni˝ej klikni´cie przycisku
Disconnect:

7. Konfiguracja us∏ug hostingowych
• Po∏àcz si´ z siecià Internet za pomocà w∏asnej nazwy U˝ytkownika
i w∏asnego has∏a U˝ytkownika.
• Otwórz stron´ http://konfiguracja.neostrada.pl i zaloguj si´,
u˝ywajàc w∏asnego ID i PIN.

• Post´puj zgodnie z instrukcjami na stronie.
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