Podłączenie i konfiguracja zestawu instalacyjnego babybox tp
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Uruchom program instalacyjny
Włóż płytę CD-ROM do czytnika komputera
i poczekaj chwilę. Program instalacyjny powinien
uruchomić się automatycznie.
Jeśli w komputerze funkcja Autoodtwarzanie
jest wyłączona, program instalacyjny należy
uruchomić samodzielnie. W celu uruchomienia
instalatora kliknij dwukrotnie ikonę programu
babybox_tp.exe
znajdującą się w głównym
katalogu płyty CD.

Zamknij inne uruchomione programy
Pierwsze okno programu wyświetla komunikaty
ostrzegawcze. Zanim przejdziesz (klikając na
przycisk Dalej) do kolejnego okna, zastosuj się
do poniższych poleceń:
• Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszystkie
inne uruchomione aplikacje.
• Jeśli posiadasz włączony program antywirusowy
lub zaporę sieciową, instalacja oprogramowania
może zakończyć się niepowodzeniem. W celu
uniknięcia problemów,na czas instalacji
urządzenia babybox tp możesz wyłączyć
programy zabezpieczające.
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Podłącz urządzenie babybox tp do zasilania
Podłącz urządzenie babybox tp do sieci
elektrycznej, tak jak przedstawiono w animacji.
Pamiętaj, aby użyć zasilacza dołączonego do
zestawu. Po podłączeniu kliknij przycisk Dalej.
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Wszystkich informacji technicznych udzielajà nasi konsultanci
pod bezp∏atnym numerem infolinii: 0 800 102 102 – 24 godziny na dob´.

Połącz komputer z urządzeniem babybox tp za
pomocą kabla Ethernet

5

Włóż wtyczkę żółtego kabla Ethernet do złącza
oznaczonego w babybox tp jako ETHERNET (kolor
żółty). Drugi koniec wtyczki umieść w porcie RJ-45
karty sieciowej w swoim komputerze. Kliknij
przycisk Dalej i poczekaj aż instalator wykryje
urządzenie babybox tp.

Połącz modem z siecią telefoniczną za pomocą
szarego kabla DSL
Podłącz wtyczkę szarego kabla DSL do
rozdzielacza telefonicznego włożonego do
gniazdka sieci telefonicznej, postępując według
kroków przedstawionych w animacji. Kliknij
przycisk Dalej i poczekaj aż instalator wykryje
synchronizację połączenia.

Podłącz modem z siecią telefoniczną za
pomocą zielonego kabla RJ11
Jeśli posiadasz telefon, który chciałbyś
podłączyć do sieci telefonicznej, użyj
zielonego kabla ze złączem RJ11 i podłącz
go do mikrofiltra uprzednio włożonego do
wolnego gniazda rozdzielacza telefonicznego. Drugi koniec kabla podłącz do
zielonego wejścia LINE w modemie.

7

prawid∏owo
wykonana
instalacja

12

6

Połączenie kablem telefonicznym gniazda
PHONE modemu z telefonem
Podłącz telefon do gniazda PHONE2.
Jeśli posiadasz drugi telefon, wystarczy
że podłączysz go do gniazda PHONE1.

Zakończenie instalacji
Instalacja oprogramowania została zakończona
pomyślnie.
Możesz teraz rozpocząć surfowanie po Internecie.

życzymy przyjemnego
korzystania z us∏ugi
neostrada tp
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Konfiguracja połączeń
Połączenie z Internetem
W pole Nazwa użytkownika usługi wpisz posiadaną przez Ciebie nazwę użytkownika usługi neostrada tp.
W pole Hasło logowania wpisz hasło połączenia. Nazwę użytkownika i hasło usługi neostrada tp można uzyskać
w serwisie rejestracji. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi neostrada i nie posiadasz jeszcze nazwy
użytkownika i hasła kliknij przycisk Wstecz i w nowym oknie wybierz opcję Jestem nowym użytkownikiem
usługi neostrada tp.
Telefonia internetowa tp
Jeśli jesteś również użytkownikiem usługi telefonii
internetowej neofon tp, zaznacz opcję Jestem
użytkownikiem telefonii internetowej i wpisz
swoje parametry dostępowe. Nazwę użytkownika
znaleźć można na umowie o świadczenie usługi
neofon tp.
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Rejestracja usługi neostrada tp
1) Do przeprowadzenia rejestracji wymagane są
kody ID i PIN. Kody te można pobrać klikając
na odnośnik Pobierz na stronie serwisu
rejestracyjnego.
2) Po otrzymaniu kodów ID i PIN rozpocznij
proces rejestracji. Postępuj zgodnie ze
wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.
Uwaga: Wszystkie otrzymane identyfikatory należy
wydrukować lub zapisać. Będą one potrzebne do
skonfigurowania urządzenia babybox tp oraz do
korzystania z usług hostingowych.
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Pobierz dane rejestracyjne
Kliknij na przycisk Rejestracja.
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Wybierz sposób konfiguracji modemu
Jeśli jesteś nowym użytkownikiem usługi, wybierz
Jestem nowym użytkownikiem usługi
neostrada. Przejdź do kroku numer 9
w instrukcji instalacji.
Jeżeli już korzystasz z usługi neostrada tp,
a jedynie chcesz podłączyć nowy zestaw
instalacyjny, wybierz opcję Jestem już
użytkownikiem usługi neostrada tp. Postępuj
zgodnie z poleceniami wyświetlanymi
w kolejnych oknach prezentacji (przejdź do kroku
nr 11 w instrukcji instalacji).

