


instalacja i uruchomienie us∏ugi neostrada tp dla systemów Windows

życzymy przyjemnego
korzystania z us∏ugi neostrada tp

Do przeprowadzenia procesu instalacji potrzebne 
sà: numer telefonu, na którym b´dzie aktywowana 
us∏uga neostrada tp, numer PESEL (dla Klientów 
indywidualnych) lub numer NIP (dla firm) 
oraz numer zg∏oszenia, który otrzymuje si´ 
przy zamawianiu us∏ugi. Je˝eli ju˝ korzystasz 
z neostrady tp, a jedynie kupi∏eś nowy zestaw, 
wówczas:
• przygotuj uzyskane wcześniej od TP identyfika-

tory dost´powe (nazw´ u˝ytkownika i has∏o 
u˝ytkownika do po∏àczenia z Internetem 
oraz adres i has∏o do poczty elektronicznej),

• odinstaluj równie˝ sterowniki swojego modemu 
ADSL i aplikacj´ dost´powà 
(Start>Ustawienia>Dodaj/Usuƒ programy 
>Neostrada TP>Usuƒ).

Us∏uga neostrada tp jest ju˝ skonfigurowana 
i mo˝na ∏àczyç si´ z Internetem. W tym celu 
nale˝y kliknàç przycisk Po∏àcz w aplikacji 
dost´powej.

   

Zostaniesz poproszony o zabezpieczenie 
konfiguracji dost´pu do Internetu w aplikacji 
neostrada tp. W tym celu wpisz pytanie 
i odpowiedź, które pozwolà Ci przywróciç 
poprawne ustawienia konfiguracji w razie 
wystàpienia problemu. Kliknij na przycisk 
Dalej>.

W kolejnym oknie aplikacja neostrada tp wyświetli 
parametry identyfikacyjne i adres poczty 
elektronicznej, przyznane w czasie rejestracji. 
Nale˝y je wydrukowaç lub zapisaç. Po klikni´ciu 
na przycisk Dalej>, Twój komputer zostanie 
automatycznie skonfigurowany do pracy 
w Internecie.
  

W celu zabezpieczenia danych osobowych kliknij 
przycisk Instaluj certyfikat.
Następnie wybierz w∏aściwą wersję j´zykową
i rozpocznij proces instalacji sterowników 
i aplikacji neostrada tp. Post´puj dalej zgodnie 
ze wskazówkami programu instalacyjnego.

Kliknij na zdj´cie modemu ZXDSL 852 
lub na przycisk Zainstaluj modem 
w prezentacji multimedialnej.

4321 Instalacja strefy neostrada tp trwa od kilku
do kilkunastu minut.

Zostaniesz teraz poproszony o podanie 
nazwy profilu w aplikacji neostrada tp. 
Mo˝esz pozostawiç nazw´ domyślnà lub wpisaç 
swojà w∏asnà. W celu zatwierdzenia nazwy profilu, 
kliknij na przycisk Dalej>.

Do przeprowadzenia rejestracji wymagane sà kody 
ID i PIN, które nale˝y pobraç ze strony powitalnej, 
klikajàc na odnośnik pobierz. Po otrzymaniu 
powy˝szych kodów, rozpocznij proces rejestracji. 
Post´puj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi 
na ekranie monitora.

Potwierdzeniem poprawnie przeprowadzonego
procesu rejestracji jest wyświetlenie okna 
programu neostrada tp z komunikatem:

Mo˝esz teraz przetestowaç us∏ug´ neostrada tp. 
Je˝eli klikniesz na przycisk Tak (zalecane), 
aplikacja wykona szczegó∏owy test komputera, 
modemu i po∏àczenia z Internetem. Wybranie 
przycisku Nie koƒczy proces instalacji.

Rozpocznie si´ konfiguracja aplikacji dost´powej 
neostrada tp. Je˝eli jesteś nowym U˝ytkownikiem 
us∏ugi, wybierz Chc´ si´ zarejestrowaç w strefie 
neostrada tp i kliknij przycisk Dalej>.

Je˝eli ju˝ korzystasz z neostrady tp, a jedynie 
kupi∏eś nowy zestaw, wybierz opcj´ Jestem ju˝ 
zarejestrowany w strefie neostrada tp i kliknij 
przycisk Dalej>. Po wpisaniu wszystkich 
wymaganych parametrów, przejdziesz do kroku 14.

5 Po zainstalowaniu sterowników i aplikacji
dost´powej, zostaniesz poproszony 
o pod∏àczenie modemu ZXDSL 852_rohs.

Pod∏àcz wszystkie urzàdzenia, 
tak jak zosta∏o to pokazane 
na schemacie obok.

Po zakoƒczeniu instalacji oprogramowania, 
naciśnij przycisk Uruchom ponownie. 
Nastàpi teraz restart komputera.

Dalsze kroki przeprowadź wtedy, 
gdy diody LINK i PWR na modemie świecà 
ciàg∏ym świat∏em.

Je˝eli po kilku minutach od zakoƒczenia 
instalacji dioda LINK nie świeci świat∏em 
ciàg∏ym, wówczas poczekaj na aktywacj´ 
us∏ugi przez TP (maksymalnie 10 dni od 
daty z∏o˝enia zamówienia) lub sprawdź, 
czy wykona∏eś wszystkie po∏àczenia 
zgodnie ze schematem.

W innych sytuacjach sprawdź przyczyn´ 
problemu w Przewodniku U˝ytkownika 
(Rozdz. 5. Pomoc w rozwiàzywaniu 
problemów).
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Uwaga! Wszystkie otrzymane identyfikatory nale˝y 
wydrukowaç lub zapisaç.

Uwaga! Przed pod∏àczeniem modemu
nale˝y zainstalowaç oprogramowanie
zgodnie z instrukcjà.

Wszystkich informacji technicznych udzielajà nasi konsultanci 
pod bezp∏atnym numerem infolinii: 0 800 102 102 – 24 godziny na dob´.

pobranie ID i PIN
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kliknij na przycisk OK

Tryb po∏àczenia
informacja o typie modemu, 
z którego korzysta U˝ytkownik

przycisk web
ustanowienie po∏àczenia 
i uruchomienie 
przeglàdarki U˝ytkownika

przycisk poczta
ustanowienie po∏àczenia 
i uruchomienie programu 
pocztowego U˝ytkownika

przycisk zmiana parametrów us∏ugi
po∏àczenie z www.panel.neostrada.pl 
(w celu zmiany ustawieƒ dla us∏ugi 
neostrada tp)

przycisk po∏àcz
po∏àczenie 
z Internetem

przycisk konfiguracja
zmiana ustawieƒ 
dla aplikacji neostrada tp

prawid∏owo 
wykonana instalacja

W∏àcz komputer i poczekaj na uruchomienie 
systemu operacyjnego. W∏ó˝ p∏yt´ CD z aplikacjà 
neostrada tp do nap´du CD-ROM. Zostanie 
automatycznie uruchomiona prezentacja us∏ugi 
neostrada tp (je˝eli w systemie wy∏àczona jest 
funkcja autoodtwarzania, wówczas nale˝y 
uruchomiç prezentacj´ bezpośrednio z dysku 
CD – plik start w katalogu g∏ównym CD).
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