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Twój świat. Cały świat.

Twój świat. Cały świat.

Instrukcje bezpieczeƒstwa i u˝ytkowania

Witamy w strefie neostrada tp

Modem babybox tp jest w∏asnoÊcià Telekomunikacji Polskiej.
Zakres zobowiàzaƒ Abonenta, korzystajàcego z urzàdzenia babybox tp, jest
okreÊlony w Umowie.

Neostrada tp to szerokopasmowa us∏uga dost´pu do sieci Internet, otwierajàca przed
U˝ytkownikiem ca∏kowicie nowe obszary zastosowaƒ oraz pozwalajàca na komfortowà prac´ i rozrywk´ z wykorzystaniem Internetu.

Modem babybox tp powinien byç u˝ytkowany zgodnie z poni˝szymi
zasadami:

Przygotowany przez Telekomunikacj´ Polskà zestaw do samodzielnego uruchomienia
us∏ugi neostrada tp w bardzo prosty sposób pozwala poznaç zalety szerokopasmowego dost´pu do sieci Internet.

Ârodowisko
• Urzàdzenie musi byç zainstalowane i u˝ywane wewnàtrz budynku.
• Temperatura w pomieszczeniu nie mo˝e przekroczyç 45°C.
• Urzàdzenie nie mo˝e byç nara˝one na silne nas∏onecznienie ani na nadmierne ciep∏o.
• Urzàdzenie nie mo˝e byç umieszczone w Êrodowisku, w którym wyst´puje znaczna
kondensacja pary wodnej.
• Urzàdzenie nie mo˝e byç nara˝one na rozbryzgi wody.
• Nie wolno przykrywaç obudowy urzàdzenia.
• Urzàdzenie oraz osprz´t nie mogà byç u˝ywane na zewnàtrz budynku.

èród∏o zasilania
• Nie wolno przykrywać zasilacza
• Modem jest dostarczony z własnym zasilaczem. Nie wolno używać innych zasilaczy.
Zasilacz klasy II nie musi być uziemiony. Podłączenie do sieci elektrycznej musi być
zgodnie z informacjami podanymi na etykiecie zasilacza.
• Należy użyć gniazda elektrycznego w pobliżu modemu.
• Kabel zasilający należy ułożyć tak by nie spowodować jego przypadkowego
odłączenia.
• Urządzenie może być podłączone do sieci zasilania w systemie TT lub TN
• Urządzenie nie może być podłączone do sieci zasilania urządzeń IT (zasilanie
z oddzielnym przewodem neutralnym)
• Instalacja elektryczna budynku musi zapewniać ochronę przed zwarciami oraz
upływem prądu między fazą, przewodem neutralnym i uziemieniem. Obwód
zasilający urządzenia musi być wyposażony w wyłącznik nadprądowy 16A
oraz wyłącznik różnicowy.

Konserwacja
• Nie wolno otwieraç obudowy. Router mo˝e byç otwierany tylko przez
wykwalifikowany personel, zatwierdzony przez dostawc´.
• Nie wolno u˝ywaç Êrodków czyszczàcych w p∏ynie i w aerozolu.
• Nie wolno otwieraç adaptera sieciowego (zasilacza); mo˝e to groziç Êmiertelnym
niebezpieczeƒstwem.

Niniejszy Przewodnik U˝ytkownika zawiera kompendium wiedzy na temat us∏ugi
neostrada tp oraz Zestawu Instalacyjnego z urzàdzeniem babybox tp.
Telekomunikacja Polska ciàgle si´ rozwija i towarzyszy swoim
Klientom w coraz lepszym poznawaniu Internetu.

1. Prezentacja zestawu instalacyjnego babybox tp
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Zestaw instalacyjny umo˝liwia samodzielne uruchomienie us∏ugi neostrada tp.
Instalacja oprogramowania i modemu babybox tp jest prosta i nie wymaga wiedzy
technicznej – nale˝y jà wykonaç zgodnie z do∏àczonà instrukcjà instalacji, która
znajduje si´ w kolejnych rozdzia∏ach.
Rozdzia∏ ten zawiera opis wszystkich portów i kontrolek urzàdzenia babybox tp.
Znajduje si´ w nim równie˝ instrukcja po∏àczeƒ przewodów i spis zawartoÊci zestawu
instalacyjnego.

1.1. Opis gniazd urzàdzenia babybox tp
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Widok z boku

Widok z tyłu

1. Przycisk (ON/OFF) – służący do włączenia zasilania modemu
2. Wejście (POWER) – do podłączenia zasilania 12V – 1A
3. Przycisk (RESET) – służący do przywrócenia ustawień początkowych (reset)
4. Wejście (LINE) (kolor zielony, styk RJ11) – do podłączenia linii telefonicznej
poprzez mikrofiltr
5. Wejście (PHONE1) (kolor niebieski, styk RJ11) – do podłączenia telefonu
z usługą telefonia internetowa neofon tp
6. Wejście (PHONE2) (kolor niebieski, styk RJ11) – do podłączenia telefonu
z usługą telefonia internetowa neofon tp
7. Port ethernetowy (ETHERNET) (kolor żółty, styk RJ45) – do podłączenia Internetu
8. Wejście (DSL) (kolor szary, styk RJ11) – do podłączenia linii telefonicznej
z modemem
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1.2. ZawartoÊç zestawu instalacyjnego

P∏yta CD z oprogramowaniem
P∏yta ta zawiera program instalacyjny i sterowniki niezb´dne do obs∏ugi urzàdzenia
babybox tp.

Kabel telefoniczny RJ-11 (szary)
przewodnik
użytkownika
babybox tp

Jeden koniec należy podłączyć do gniazdka telefonicznego, poprzez rozdzielacz
telefoniczny, a drugi do szarego gniazda DSL modemu babybox tp.

Kabel telefoniczny RJ11 (zielony)
Jeden koniec należy podłączyć do gniazdka telefonicznego, poprzez mikrofiltr
i rozdzielacz telefoniczny, a drugi do zielonego gniazda LINE modemu babybox tp.

Kabel Ethernet RJ45 (˝ó∏ty)
T

P∏yta CD
z oprogramowaniem

Instrukcja instalacji

Twój świat. Cały świat.

Przewodnik u˝ytkownika

Jeden koniec nale˝y pod∏àczyç do karty sieciowej w komputerze, a drugi do ˝ó∏tego
gniazda ETHERNET urzàdzenia babybox tp.

Rozdzielacz telefoniczny
Rozdzielacz telefoniczny umożliwia podłączenie modemu babybox tp do gniazdka
telefonicznego. Rozdzielacz należy podłączyć do gniazdka telefonicznego. Jedno
z gniazd rozdzielacza należy połączyć szarym kablem RJ11 do szarego gniazda DSL
w modemie babybox tp. Do drugiego gniazda rozdzielacza pod∏ączyc należy mikrofiltr.
Gniazdo mikrofiltra należy połączyć zielonym kablem RJ11 z gniazdem LINE
w modemie babybox tp.

Mikrofiltr
Kabel telefoniczny RJ-11 Kabel telefoniczny RJ-11
(zielony)
(szary)

Rozdzielacz telefoniczny

Zasilacz

Miktofiltr

Kabel Ethernet (˝ó∏ty)

Modem babybox tp

Mikrofiltr służy do podłączania gniazda LINE modemu babybox tp do linii
telefonicznej. Mikrofiltr należy również wykorzystać do podłączania urządzeń
telefonicznych (telefon, faks, sekretarka telefoniczna) do linii telefonicznej, jednak
zalecamy, by wszystkie urządzenia telefoniczne podłączone były do portu Phone 2
modemu babybox tp. Urządzenia podłączone do portu Phone 2 mogą korzystać
z telefonii stacjonarnej i z telefonii internetowej tp. Gdy modem jest wyłączony,
urządzenia podłączone do portu Phone 2 mogą korzystać z usługi telefonii
stacjonarnej tp.
Uwaga! Nie używaj mikrofiltra do łączenia gniazda DSL modemu babybox tp z linią
telefoniczną. Jeśli gniazdo DSL modemu babybox tp podłączone będzie do
gniazdka telefonicznego poprzez mikrofiltr, nie będzie możliwe uzyskanie
synchronizacji modemu ADSL i korzystanie z usługi neostrada tp. Gniazdo
DSL powinno być podłączone bezpośrednio do rozdzielacza telefonicznego.
Mikrofiltr służy do podłączenia gniazda Line w modemie. Wszystkie
urządzenia telefoniczne (tj. telefon, faks, sekretarka telefoniczna), które
nie są podłączone do gniazda Phone 2 w modemie babybox tp, muszą
być podłączone do linii telefonicznej za pośrednictwem mikrofiltrów.
Bezpośrednie podłączanie urządzeń, bez wykorzystania mikro-filtrów, może
uniemożliwić korzystanie z usługi neostrada tp. W zestawie instalacyjnym
modemu znajduje się jeden mikrofiltr do podłączenia LINE w modemie babybox tp. Mikrofiltry można kupić w każdym punkcie sprzedaży TP.
Zasilacz
Uwaga! Aby pod∏àczyç urzàdzenie babybox tp do sieci elektrycznej, u˝ywaj tylko
zasilacza dostarczonego w zestawie. U˝ycie innego zasilacza mo˝e
nieodwracalnie uszkodziç urzàdzenie babybox tp.
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1.3. Instalacja urzàdzenia babybox tp

1.5. Parametry panelu administracyjnego modemu babybox tp (www):
• Adres IP bramki: 192.168.1.1
• Has∏o: 1234

2. Instalacja urzàdzenia babybox tp i aktywacja us∏ugi neostrada tp
W rozdziale tym znajduje si´ opis instalacji i konfiguracji urzàdzenia babybox tp oraz
procedura aktywacji us∏ugi neostrada tp. Zawarte w tym rozdziale instrukcje opisujà
instalacj´ urzàdzenia babybox tp dla komputerów PC dla nast´pujàcych systemów
operacyjnych:
• Microsoft Windows 98 Second Edition
• Microsoft Windows Millenium Edition
• Microsoft Windows 2000
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows XP + Service Pack 2
• Microsoft Windows Vista

2.1. Zanim rozpoczniesz instalacj´
Przed rozpocz´ciem procesu instalacji urzàdzenia babybox tp przygotuj informacje,
które b´dà póêniej potrzebne.
• JeÊli jesteÊ nowym u˝ytkownikiem us∏ugi neostrada tp i nie posiadasz jeszcze
parametrów po∏àczeniowych, przygotuj nast´pujàce informacje:
1. Numer telefonu, na którym b´dzie aktywowana us∏uga neostrada tp.
2. Numer PESEL (dla Klientów indywidualnych) lub numer NIP (dla firm).
3. Numer zg∏oszenia, który otrzymuje si´ przy zamówieniu us∏ugi neostrada tp.

1.4. Opis kontrolek urzàdzenia babybox tp
•
•
•
•

Power – dioda sygnalizujàca pod∏àczenie zasilania modemu,
Ethernet – dioda sygnalizujàca pod∏àczenie komputera do portu Ethernet,
DSL – dioda sygnalizujàca stan po∏àczenia szerokopasmowego na ∏àczu ADSL,
Internet – dioda sygnalizujàca stan po∏àczenia z us∏ugà dost´pu do sieci Internet
neostrada tp,
• Phone 1 i Phone 2 – dioda sygnalizujàca stan dzia∏ania us∏ugi telefonii internetowej tp.
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• JeÊli jesteÊ ju˝ u˝ytkownikiem us∏ugi neostrada tp i posiadasz ju˝ parametry
po∏àczeniowe, przygotuj nast´pujàce informacje:
Identyfikatory po∏àczeniowe:
– nazw´ u˝ytkownika us∏ugi neostrada tp
– has∏o po∏àczenia
(Format nazwy u˝ytkownika: xxxxxxx@neostrada.pl. Pierwsza cz´Êç nazwy sk∏ada si´
z siedmiu losowych znaków, w sk∏ad których wchodzà litery od „a” do „z” oraz cyfry.
WielkoÊç liter ma znaczenie).
Uwaga! Odinstaluj sterowniki swojego starego modemu ADSL i aplikacj´ dost´powà
neostrada tp (Start -> Panel sterowania -> Dodaj lub usuƒ programy).
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2.2. Instalacja w systemie MS Windows z wykorzystaniem
programu instalacyjnego babybox tp
W tym rozdziale znajduje si´ instrukcja instalacji us∏ugi neostrada tp wraz
z urzàdzeniem babybox tp w systemie operacyjnym MS Windows. Instrukcja ta
opisuje instalacj´ sterowników w systemie komputera oraz konfiguracj´ urzàdzenia
babybox tp skonfigurowanego domyÊlnie. Proces konfiguracji urzàdzenia babybox tp
wystarczy przeprowadziç tylko raz.

3. Pod∏àcz urzàdzenie babybox tp do zasilania
Pod∏àcz urzàdzenie babybox tp do sieci elektrycznej, tak jak przedstawiono
w animacji. Pami´taj, aby u˝yç zasilacza do∏àczonego do zestawu. Po pod∏àczeniu
kliknij przycisk „Dalej”.

2.2.1. Instalacja krok po kroku
1. Uruchom program instalacyjny
W∏ó˝ p∏yt´ CD-ROM do czytnika komputera i poczekaj chwil´. Program instalacyjny
powinien uruchomiç si´ 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.

2. Zamknij inne uruchomione programy
Pierwsze okno programu wyÊwietla komunikaty ostrzegawcze. Zanim przejdziesz do
kolejnego okna, zastosuj si´ do poni˝szych poleceƒ:
• Przed rozpocz´ciem instalacji zamknij wszystkie inne uruchomione aplikacje.
• JeÊli posiadasz w∏àczony program antywirusowy lub zapor´ sieciowà, instalacja
oprogramowania mo˝e zakoƒczyç si´ niepowodzeniem. W celu unikni´cia problemów na
czas instalacji urzàdzenia babybox tp mo˝esz wy∏àczyç programy zabezpieczajàce.
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4. Po∏àcz komputer z urzàdzeniem babybox tp za pomocà kabla Ethernet
W∏ó˝ wtyczk´ ˝ó∏tego kabla Ethernet do z∏àcza oznaczonego w babybox tp jako
ETHERNET (kolor ˝ó∏ty). Drugi koniec wtyczki umieÊç w porcie RJ-45 karty sieciowej
w swoim komputerze. Kliknij przycisk „Dalej” i poczekaj, a˝ instalator wykryje
urzàdzenie babybox tp.

Poni˝ej znajduje si´ lista mo˝liwych b∏´dów, które mogà wystàpiç w tym kroku
instalacyjnym:

Wystąpienie tego błędu oznacza, że instalator nie może połączyć się z modemem.
Sprawdź, czy modem jest włączony (przycisk ON/OFF) i czy żółty kabel Ethernet
jest połączony z kartą sieciową w Twoim komputerze. Sprawdź również, czy karta
sieciowa jest włączona (Start -> Panel Sterowania -> Połączenia sieciowe)
i czy zapora ogniowa (zapora połączenia internetowego) jest wyłączona.

Instalator wykry∏, ˝e posiadasz co najmniej dwa aktywne interfejsy sieciowe i co
najmniej jeden z nich posiada ju˝ adres IP z zakresu u˝ywanego przez modem
babybox tp. JeÊli Twój komputer by∏ konfigurowany przez innà osob´, skontaktuj si´
z nià, aby rozwiàzaç ten problem.
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5. Po∏àcz modem z siecià telefonicznà za pomocà szarego kabla DSL.
Pod∏àcz wtyczk´ szarego kabla DSL do rozdzielacza telefonicznego w∏o˝onego do
gniazdka sieci telefonicznej, post´pujàc wed∏ug kroków przedstawionych w animacji.
Kliknij przycisk „Dalej” i poczekaj, a˝ instalator wykryje synchronizacj´ po∏àczenia.

W Twoim komputerze nie zainstalowano karty sieciowej Ethernet lub jest ona
wyłączona. Jeśli jesteś pewien, że posiadasz taką kartę, upewnij się, czy działa ona
poprawnie. Jeśli jest to karta zintegrowana z płytą głównà (wszystkie obecnie
sprzedawane laptopy i duża część nowszych komputerów), musisz ją włączyć
w BIOS. Jeśli jest to karta umieszczana w złączu PCI lub ISA Twojej płyty głównej,
sprawdź, czy jest włożona poprawnie i upewnij się, czy zainstalowałeś najnowsze
sterowniki do tej karty.

Poni˝ej znajduje si´ lista mo˝liwych b∏´dów, które mogà wystàpiç w tym kroku:

W przypadku wystąpienia tego błędu upewnij się, czy poprawnie połączyłeś gniazdo
DSL w modemie (kolor szary) z rozdzielaczem telefonicznym. Sprawdê również,
czy rozdzielacz jest prawidłowo włożony do gniazda telefonicznego. Nie używaj
mikrofiltra do podłączenia gniazda DSL.
14
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6. Pod∏àcz modem z siecià telefonicznà za pomocà zielonego kabla RJ11

7. Po∏àczenie kablem telefonicznym gniazda PHONE modemu z telefonem.

Podłącz mikrofiltr do rozdzielacza telefonicznego. Następnie połącz mikrofiltr
zielonym kablem RJ11 z gniazdem Line modemu babybox tp. Gniado Line w modemie
babybox tp musi być połączone z linią telefoniczną za pomocą mikrofiltra.
Rozdzielacz telefoniczny powinien być już podłączony do gniazdka telefonicznego.

Podłącz telefon lub inne urządzenie telefoniczne (tj. faks, sekretarka telefoniczna)
do portu PHONE 2 modemu babybox tp.
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Uwaga! Jeśli chcesz podłączyć drugi telefon do modemu babybox tp, można go
podłączyć do portu PHONE 1. Należy jednak pamiętać, że Port PHONE 1
po wyłączeniu zasilania modemu nie będzie umożliwiał korzystania
ze stacjonarnej telefonii tp. Telefon podłączony do portu PHONE2
po wyłączeniu zasilania modemu umożliwia odbieranie i realizowanie
połączeń telefonicznych poprzez stacjonarną linię telefoniczną tp.
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8. OkreÊl parametry rejestracyjne

9. Pobierz dane rejestracyjne

W kolejnym kroku rozpocznie si´ konfiguracja po∏àczenia ze strefà neostrada tp.
JeÊli jesteÊ nowym u˝ytkownikiem us∏ugi, wybierz „Jestem nowym u˝ytkownikiem
us∏ugi neostrada tp”. Przejdê do kroku numer 9 w przewodniku u˝ytkownika.
Je˝eli ju˝ korzystasz z us∏ugi neostrada tp, a jedynie chcesz pod∏àczyç nowy zestaw
instalacyjny, wybierz opcj´ „Jestem ju˝ u˝ytkownikiem us∏ugi neostrada tp”. Post´puj
zgodnie z poleceniami wyÊwietlanymi w kolejnych oknach prezentacji (pomiƒ
nast´pny krok – nr 9 – w podr´czniku u˝ytkownika).

Po uzyskaniu po∏àczenia z urzàdzeniem babybox tp poka˝e si´ kolejne okno, na
którym zostaniesz poproszony o klikni´cie na przycisk „Rejestracja”.
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1) Do przeprowadzenia rejestracji wymagane sà kody ID i PIN. Kody te mo˝na pobraç,
klikajàc na odnoÊnik „pobierz” na stronie serwisu rejestracyjnego. Wi´cej na temat
rejestracji mo˝esz przeczytaç w rozdziale 2.4 zatytu∏owanym Rejestracja w strefie
neostrada tp.

10. Wpisz parametry po∏àczeniowe ze strefà neostrada tp

2) Po otrzymaniu kodów ID i PIN rozpocznij proces rejestracji. Post´puj zgodnie
ze wskazówkami wyÊwietlanymi na ekranie.

Nazwa użytkownika i hasło usługi neostrada tp
W pole „Nazwa użytkownika usługi” wpisz posiadaną przez Ciebie nazwę użytkownika usługi neostrada tp.
W pole „hasło logowania” wpisz hasło użytkownika usługi neostrada tp.
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”.

Uwaga! Wszystkie otrzymane identyfikatory nale˝y wydrukowaç lub zapisaç. B´dà
one potrzebne do skonfigurowania urzàdzenia babybox tp oraz do korzystania
z us∏ug hostingowych.

W tym oknie ustalane są parametry połączenia ze strefą neostrada tp (połączenie
PPP). Urządzenie babybox tp wykorzystuje te parametry do łączenia się z siecią
Internet.

Telefonia internetowa tp
Jeśli jesteś również użytkownikiem usługi telefonii internetowej neofon tp, zaznacz
opcję „jestem użytkownikiem telefonii internetowej” (czerwona strzałka) i wpisz
swoje parametry dostępowe.
Nazwę użytkownika znaleźć można na umowie o świadczenie usługi neofon tp.

Po wpisaniu danych rejestracyjnych nast´puje komunikacja z urzàdzeniem babybox tp.
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Jeśli nazwa użytkownika usługi neostrada tp lub hasło połączenia nie są prawidłowe,
zostanie wyświetlony komunikat o błędzie połączenia. Kliknij przycisk „Spróbuj
ponownie”. W kolejnym oknie sprawdź poprawność wpisanych parametrów
dostępowych. Sprawdź też, czy modem jest poprawnie połączony szarym kablem DSL
z rozdzielaczem sieci telefonicznej.

12. Zakoƒczenie instalacji

2.3. Rejestracja w strefie neostrada tp
Do zestawiania po∏àczenia z siecià Internet urzàdzenie babybox tp wykorzystuje
parametry po∏àczeniowe PPP. W fabrycznie skonfigurowanym urzàdzeniu parametry
te (nazwa u˝ytkownika: rejestracja@neostrada.pl, has∏o: rejestracja) umo˝liwiajà
po∏àczenie tylko ze stronà rejestracyjnà strefy neostrada tp.
Aby u˝ytkownik móg∏ korzystaç z zasobów sieci Internet, urzàdzenie babybox tp
nale˝y skonfigurowaç, podajàc indywidualne parametry po∏àczeniowe u˝ytkownika
us∏ugi neostrada tp. JeÊli u˝ytkownik parametrów tych nie posiada, mo˝e je pobraç
z serwisu rejestracyjnego http://rejestracja.neostrada.pl.
W niniejszym rozdziale opisany jest proces rejestracji w strefie neostrada tp.
JeÊli urzàdzenie babybox tp jest ju˝ prawid∏owo zainstalowane, poprzez
przeglàdark´ internetowà masz ju˝ dost´p do panelu konfiguracyjnego urzàdzenia
(http://192.168.1.1, domyÊlne has∏o 1234) i do serwisu rejestracyjnego
(http://rejestracja.neostrada.pl).

1. Otwórz stron´ z serwisem instalacyjnym
W celu uzyskania Nazwy U˝ytkownika us∏ugi neostrada tp i has∏a otwórz przeglàdark´
Internetowà, np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox i wejdê na stron´ Internetowà
http://rejestracja.neostrada.pl, na której znajduje si´ serwis rejestracyjny.
Podczas otwierania strony mo˝e zostaç wyÊwietlony komunikat o otwarciu
bezpiecznego po∏àczenia. W celu otwarcia serwisu rejestracyjnego kliknij przycisk
„OK” w oknie komunikatu.

Instalacja oprogramowania zosta∏a zakoƒczona pomyÊlnie.
Mo˝esz teraz rozpoczàç surfowanie po Internecie.

Okno pojawiajàce si´ w przypadku u˝ywania przeglàdarki Internet Explorer.

Okno pojawiajàce si´ w przypadku u˝ywania przeglàdarki Mozilla Firefox.
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2. Pobierz numery ID i PIN
JeÊli nie posiadasz jeszcze numerów ID i PIN, mo˝esz je pobraç po klikni´ciu na link
„pobierz”, tak jak to ilustruje czerwona strza∏ka pokazana powy˝ej. Zostanie wówczas
wyÊwietlona strona (przedstawiona poni˝ej), 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 od tego czy us∏uga Êwiadczona jest
klientowi indywidualnemu czy firmie. Zapisz uzyskane numery ID i PIN, poniewa˝
b´dà Ci póêniej potrzebne.
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3. Kliknij na ∏àcze „rozpocznij proces rejestracji” i pobierz parametry
identyfikacyjne
JeÊli posiadasz ju˝ numery ID i PIN, kliknij na ∏àcze „rozpocznij proces rejestracji”
znajdujàce si´ na dole pierwszej strony rejestracyjnej. W kolejnych oknach serwisu
post´puj zgodnie z pojawiajàcymi si´ komunikatami. Po przejÊciu przez wszystkie
kroki rejestracji uzyskasz swojà nazw´ u˝ytkownika neostrady tp i has∏o oraz
parametry konta poczty elektronicznej. Uzyskane parametry w procesie rejestracji
zapisz lub wydrukuj. B´dà one Ci póêniej potrzebne do skonfigurowania po∏àczenia
w urzàdzeniu babybox tp.
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4. Skonfiguruj urzàdzenie babybox tp z nowymi parametrami po∏àczeniowymi
Po uzyskaniu parametrów po∏àczeniowych (nazwa u˝ytkownika i has∏o) w serwisie
rejestracyjnym us∏ugi neostrada tp nale˝y zmieniç parametry po∏àczeniowe
urzàdzenia babybox tp w panelu administracyjnym. Dost´p do panelu administracyjnego mo˝na uzyskaç, uruchamiajàc znajdujàcy si´ na pulpicie skrót Konfiguracja
<ikona „konfiguracja” na Pulpicie> lub otwierajàc w przeglàdarce internetowej stron´:
http://192.168.1.1 (krok 1).
Dost´p do panelu administracyjnego chroniony jest has∏em. Zanim otworzy się strona
internetowa z panelem konfiguracyjnym, trzeba wprowadzić hasło w oknie logowania.
W konfiguracji fabrycznej parametry to: has∏o: 1234
Has∏o wpisz w polu oznaczonym strza∏kà „2”.

Natychmiast po wpisaniu tego has∏a zostaniesz poproszony o jego zmian´. Jest to
spowodowane wzgl´dami bezpieczeƒstwa. Nowe has∏o powinno byç ró˝ne od
poprzedniego. W polu oznaczonym strza∏kà „1” wpisz swoje nowe has∏o, a w kolejnym
polu, oznaczonym strza∏kà „2”, powtórz swoje nowe has∏o. Zapami´taj albo zapisz
swoje nowe has∏o.

1

1

2
2
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Kolejne pytanie dotyczy certyfikatów bezpieczeƒstwa. Kliknij na przycisk „Zastosuj”.

Po wprowadzeniu poprawnej nazwy u˝ytkownika i has∏a w przeglàdarce internetowej
otworzy si´ panel konfiguracyjny urzàdzenia babybox tp.
W celu wprowadzenia zmian parametrów po∏àczeniowych kliknij na ∏àcze Sieç
znajdujàce si´ w menu po lewej stronie (krok 1), a nast´pnie wybierz z podmenu
WAN (krok 2).

1
2
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W sekcji Ogólne wprowadê uzyskane w procesie rejestracyjnym parametry
identyfikacyjne w pola Nazwa u˝ytkownika (krok 1) i Has∏o (krok 2). Nazwa
u˝ytkownika us∏ugi neostrada tp ma format: xxxxxxx@neostrada.pl. Zarówno
w nazwie u˝ytkownika, jak i w haÊle ma znaczenie wielkoÊç liter. Po wprowadzeniu
parametrów po∏àczeniowych kliknij przycisk Zastosuj (krok 3).

1

3. Konfiguracja urzàdzenia babybox tp
3.1. Poczàtki pracy z panelem administracyjnym urzàdzenia babybox tp.
Aby dostaç si´ do panelu administracyjnego modemu babybox tp, nale˝y otworzyç
przeglàdark´ internetowà i wpisaç w pasku adresu przeglàdarki (krok 1):
http://192.168.1.1
JeÊli strona si´ nie otwiera, sprawdê po∏àczenie modemu z komputerem (˝ó∏ty kabel
Ethernet).
Nast´pnie wpisz w pole has∏a (krok 2) has∏o do modemu. DomyÊlne has∏o to: 1234

2
1
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3
JeÊli wprowadzone parametry po∏àczeniowe by∏y poprawne i urzàdzenie babybox tp
po∏àczy∏o si´ ze strefà neostrada tp, w panelu konfiguracyjnym zostanie wyÊwietlony
komunikat informujàcy o prawid∏owym skonfigurowaniu us∏ugi:
<gratulacje, po∏àczy∏eÊ si´ z neostradà w panelu administracyjnymo http>.
JeÊli zamiast komunikatu o prawid∏owej konfiguracji pojawi∏a si´ informacja o braku
po∏àczenia, skonfiguruj ponownie parametry po∏àczeniowe urzàdzenia babybox tp
(krok 4).
Instrukcja panelu konfiguracyjnego urzàdzenia babybox tp znajduje si´ w rozdziale 5.
Konfiguracja urzàdzenia babybox tp.
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JeÊli u˝y∏eÊ has∏a domyÊlnego 1234, na kolejnym ekranie pojawi si´ proÊba
o zmian´ has∏a.

Na nast´pnym ekranie konfigurator poprosi Ci´ o zatwierdzenie nowego certyfikatu.
Kliknij na przycisk „Zastosuj”.

1

2

W pole oznaczone strza∏kà „1” wpisz nowe has∏o, a nast´pnie powtórz swoje nowe
has∏o w polu oznaczonym strza∏kà „2”. Kliknij przycisk „Zastosuj”.
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Nast´pna strona pokazuje nam panel konfiguracyjny. DomyÊlnym j´zykiem mo˝e byç
j´zyk angielski. Mo˝emy równie˝ wybraç j´zyk polski z przewijanego paska w miejscu
oznaczonym czerwonà strza∏kà na poni˝szym rysunku i poczekaç chwil´ na
odÊwie˝enie si´ strony.

G∏ówne okno panelu administracyjnego mo˝emy podzieliç na dwie cz´Êci:
1. Menu, z którego mo˝na wybraç interesujàce nas ustawienia (Sieciowe, VoIP,
Zabezpieczenia, Ustawienia Zaawansowane lub Konserwacyjne modemu);
2. Okno g∏ówne, w którym pokazane sà statystyki i informacje o urzàdzeniu. Mo˝esz
tutaj sprawdziç u˝ycie procesora i pami´ci modemu, status linii ADSL oraz
informacje dotyczàce po∏àczeƒ sieciowych.

2

1
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3.2. Opis poszczególnych elementów panelu administracyjnego
urzàdzenia babybox tp

3.2.4. Zaawansowany – większa kontrola nad modemem

3.2.1. Sieć – konfiguracja ustawień sieci Internetowej

• WAN (ang. Wide Area Network) dotyczy po∏àczenia z Internetem,
• LAN (ang. Local Area Network) dotyczy po∏àczeƒ w Twojej sieci lokalnej,
• NAT (ang. Network Address Translation) sà to ustawienia dotyczàce
przekierowywania portów.
3.2.2. VoIP – ustawienia telefonii internetowej „neofon tp”

• Routing statyczny – opcja u˝yteczna w przypadku rozbudowanej sieci LAN, gdy˝
tutaj mo˝esz ustawiç w∏asne Êcie˝ki dla pakietów.
• Zdalne zarzàdzanie – tutaj mo˝esz zdecydowaç, czy chcesz zdalnie zarzàdzaç swoim
modem (np. ∏àczyç si´ z nim z pracy).
• UPnP (ang. Universal Plug and Play) – pozwala na aktywowanie us∏ugi UPnP, dzi´ki
której zarzàdzanie siecià mo˝e staç si´ prostsze.
3.2.5. Konserwacja – diagnostyka i wymiana oprogramowania

W tej zakładce masz możliwość skonfigurowania modemu babybox tp do korzystania
z usługi telefonii internetowej neofon tp. W pola parametrów połączeniowych SIP
wpisz login i hasło telefonii internetowej neofon tp. Usługę neofon tp można
zamówić w punktach sprzedaży TP. Login usługi znajduje się na umowie
o świadczenie usługi neofon tp.

• SIP (ang. Session Initiation Protocol) – ustawienia protoko∏u, który zarzàdza sesjami
po∏àczeƒ.
• Telefon – tutaj mo˝esz dokonaç podstawowych ustawieƒ telefonu.
• Ksià˝ka telefoniczna – w tym miejscu mo˝esz przypisaç cz´sto u˝ywanym
numerom skrótowe numery, tzw. szybkie wybieranie.
• Linia PSTN (ang. Public Switched Telephone Network) – ustawienia linii telefonicznej.

• System – tutaj mo˝esz zmieniç has∏o dost´pu do modemu lub ustawiç czas
nieaktywnoÊci.
• Logi – modem loguje ka˝de wa˝niejsze wydarzenie (np. u˝ycie regu∏y firewalla)
• Narz´dzia – pozwalajà na zmian´ oprogramowania modemu, zrobienie kopii
zapasowej ustawieƒ, zresetowanie modemu lub w∏àcznie DSL Lock,
czyli mo˝liwoÊci odbierania Internetu tylko od okreÊlonych dostawców.
• Diagnostyka – narz´dzie wyÊwietlajàce zaawansowane informacje diagnostyczne
o po∏àczeniu DSL i sieci ATM.

3.2.3. Zabezpieczenia – konfiguracja bezpieczeństwa
Mo˝esz skonfigurowaç tutaj swojà zapor´ sieciowà lub dokonaç przeglàdu i ustawieƒ
certyfikatów bezpieczeƒstwa.

• Zapora sieciowa – ustawisz tutaj regu∏y zapory sieciowej, iloÊç po∏àczeƒ na sekund´,
a tak˝e zachowanie przy odpowiadaniu na wiadomoÊci ICMP.
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4. Bàdê bezpieczny w Internecie

4.1.1. Ogólne

Aby dokonaç poni˝szych ustawieƒ, powinieneÊ zalogowaç si´ do panelu
administracyjnego modemu babybox tp. Uruchom przeglàdark´ internetowà
(np. Internet Explorer lub Mozilla Firefox) i wpisz w pasku adres http://192.168.1.1.
Zaloguj si´, u˝ywajàc swojego has∏a i wykonaj kroki przedstawione poni˝ej.

W oknie ogólne mo˝na aktywowaç lub dezaktywowaç zapor´ sieciowà (domyÊlnie
jest w∏àczona). Powoduje to w∏àczenie filtrów i regu∏ zapory, lecz nie obni˝a
wydajnoÊci pracy, gdy˝ najpopularniejsze us∏ugi (e-mail, WWW, ftp) sà nadal dost´pne.
Zalecamy nie wy∏àczaç zapory sieciowej.
Omijanie Triangle Route jest równie˝ domyÊlnie w∏àczone i sprawia, ˝e pakiety nie
zmieniajàce sieci (kierowane z LAN do LAN i z WAN do WAN) nie sà kontrolowane
przez zapor´ ogniowà. Tabela, która znajduje si´ poni˝ej, pozwala na wybranie
domyÊlnego zachowania podczas przep∏ywu pakietów mi´dzy ró˝nymi sieciami.
Po wprowadzeniu jakiejkolwiek zmiany nale˝y kliknàç na przycisk „Zastosuj”, aby
zachowaç zmiany w pami´ci modemu.

4.1. Zapora ogniowa
Modem babybox jest wyposa˝ony w oprogramowanie umo˝liwiajàce filtrowanie
po∏àczeƒ przychodzàcych i wychodzàcych. Odpowiedni zestaw regu∏ umo˝liwia
wpuszczanie bàdê blokowanie ruchu. DomyÊlny zestaw regu∏ blokuje po∏àczenia
przychodzàce z sieci Internet do urzàdzenia babybox, równoczeÊnie przepuszczajàc
po∏àczenia wychodzàce i nawiàzane z sieci u˝ytkownika babybox.
Istnieje mo˝liwoÊç dodawania w∏asnych regu∏, uwzgl´dniajàcych indywidualne
potrzeby danego u˝ytkownika, np. dost´p z Internetu do serwera stron WWW w sieci
u˝ytkownika babybox.
W celu konfiguracji firewala nale˝y kliknàç zak∏adk´ „Zabezpieczenia” (krok 1),
a nast´pnie kliknàç „Zapora sieciowa” (krok 2).
Strza∏kà o numerze „3” oznaczone jest menu, z którego mo˝na wybraç odpowiednià
dla nas opcj´ zapory ogniowej. Do wyboru mamy „Ogólne”, „Regu∏y”, „Progi” oraz
„ICMP”, które są dok∏adnie opisane poni˝ej.
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4.1.2. Regu∏y

Po klikni´ciu na przycisk „Dodaj” otworzy si´ nowe okno, w którym mo˝esz dodaç
swojà regu∏´.

W tej zak∏adce mo˝esz skonfigurowaç zaawansowane regu∏y dla swojej zapory
ogniowej. Mo˝esz jej na przyk∏ad zleciç, aby nie przepuszcza∏a ruchu sieciowego
z jednej sieci do drugiej. Okno bez zdefiniowanych regu∏ wyglàda tak jak na kolejnej
grafice. Aby dodaç nowà regu∏´, po prostu kliknij na przycisk „Dodaj”, oznaczony
czerwonà strza∏kà, uprzednio wybierajàc kierunek pakietów, który Ci´ interesuje.
Dost´pne kierunki to pakiety: LAN do LAN, LAN do WAN, WAN do LAN oraz WAN
do WAN.
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W sekcji „Edycja regu∏y” musisz wybraç, czy chcesz, aby pakiety pasujàce do regu∏y
by∏y przepuszczane (opcja „Zezwalaj”), odrzucane (opcja „Odrzucaj”) lub pomijane
(opcja „Pomijaj”), czyli odrzucane bez informowania nadawcy.
Kolejnym krokiem (krok 2) jest wybranie adresu êród∏owego. Mo˝esz wybraç pojedynczy adres, zakres adresów lub adres podsieci. JeÊli wybierzesz adres podsieci,
musisz w pierwsze pole (Poczàtkowy Adres IP) wpisaç adres podsieci, a w pole Maska
Podsieci mask´ tej sieci. JeÊli dodajesz swój w∏asny zakres adresów, pami´taj, aby
wykasowaç adres „Any” z Listy Adresów èród∏owych, która znajduje si´ po prawej
stronie. JeÊli chcesz, aby regu∏a dotyczy∏a jakiegokolwiek adresu êród∏owego, pozostaw
„Any” na wspomnianej liÊcie.
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W cz´Êci trzeciej konfiguracji wybierasz adres docelowy, do którego jest skierowany
pakiet. Mo˝e byç to pojedynczy adres, zakres adresów lub ca∏a podsieç. Po
Pozostawieniu „Any” w prawej kolumnie adres docelowy mo˝e byç jakikolwiek.
Nast´pnie musisz wybraç protokó∏, dla którego b´dziesz filtrowa∏ lub przepuszcza∏
ruch. Masz dost´pnà d∏ugà list´ najpopularniejszych protoko∏ów sieciowych, mo˝esz
zdefiniowaç swój lub wybraç odpowiednià us∏ug´ „Any”, która b´dzie blokowa∏a ca∏y
zestaw us∏ug (np. Any (TCP) blokuje sieç WWW, FTP lub e-mail).
W sekcji „Harmonogram” mo˝esz zdefiniowaç zakres czasowy, w którym b´dzie
stosowana ta regu∏a, w∏àczyç logowanie pasujàcych pakietów i informowaç administratora o zastosowaniu regu∏y.
Pami´taj, aby po dokonaniu zmian kliknàç na przycisk „Zastosuj” (krok 6).
Po dodaniu regu∏y powrócisz do zak∏adki „Regu∏y”.

Mo˝esz edytowaç swojà regu∏´, zmieniç jej kolejnoÊç lub jà skasowaç, klikajàc na
odpowiedni przycisk. Pami´taj, aby kliknàç na przycisk „Zastosuj”, by zapisaç zmiany
w pami´ci modemu.
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4.1.3. Progi
W zak∏adce „Progi” mo˝esz zdefiniowaç liczb´ otwartych sesji na minut´.
Niekompletna sesja to taka sesja, która nie ukoƒczy∏a trzech kroków koniecznych do jej
ustanowienia (SYN, SYN/ACK oraz ACK). Po∏àczenia UDP sà równie˝ zaliczane do ogólnie poj´tych sesji, gdy˝ znakomita wi´kszoÊç aplikacji reaguje potwierdzeniem odbioru
danych wys∏anych za pomocà tego protoko∏u. JeÊli takie potwierdzenie nie nap∏ywa, to
sesja zostaje uznana za niekompletnà. Stanowi to dobrà ochron´ przed atakami DoS
(Denial of Service).
• Niska liczba sesji na minut´ – jeÊli liczba otwartych niekompletnych sesji jest
mniejsza od podanego progu, to modem przestaje usuwaç te sesje lub blokowaç
nowe po∏àczenia.
• Wysoka liczba sesji na minut´ – jeÊli liczba otwartych niekompletnych sesji w ciàgu
minuty jest wy˝sza od podanego progu, to modem usuwa jednà niekompletnà sesj´
na ka˝de dodatkowe ustanowione po∏àczenie (lub blokuje nowe po∏àczenie), dopóki
liczba niekompletnych sesji nie spadnie poni˝ej progu oznaczonego jako „Niska liczba sesji na minut´”.
• Maksimum niekompletnych sesji przy ich niskiej liczbie – jeÊli ogólna liczba
otwartych niekompletnych sesji jest mniejsza od podanego progu, to modem
przestaje usuwaç te sesje lub blokowaç nowe po∏àczenia
• Maksimum niekompletnych sesji przy ich wysokiej liczbie – jeÊli ogólna liczba
otwartych niekompletnych sesji jest wy˝sza od podanego progu, to modem usuwa
jedną niekompletnà sesj´ na ka˝de dodatkowe ustanowione po∏àczenie (lub blokuje
nowe po∏àczenie), dopóki liczba niekompletnych sesji nie spadnie poni˝ej progu
oznaczonego jako „Niska liczba sesji na minut´”.
• Maksimum niekompletnych sesji TCP – jest to maksymalna iloÊç niekompletnych
po∏àczeƒ dopuszczalnych z jednego adresu êród∏owego.
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Mo˝esz te˝ podjàç odpowiednie akcje przy przekroczeniu progów. Mo˝esz wybraç
kasowanie najstarszych sesji lub blokowanie nowych po∏àczeƒ. Pami´taj, aby po
wprowadzeniu zmian kliknàç na przycisk „Zastosuj”.

Notatki

5.1.4. ICMP
W tej sekcji mo˝esz ustawiç regu∏y odpowiadania na zapytania ICMP.
Sà to popularnie zwane „pingi”.
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Notatki
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Notatki
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