instrukcja
instalacji
neostrady tp
z telewizją

jestem nowym
u˝ytkownikiem,
nie posiadam
ani Internetu,
ani telewizji

neostrada tp
z telewizjà
nawigator
u˝ytkownika

Wykonaj instalacj´
neostrady tp i telewizji wg
poni˝szej kolejnoÊci.
W kó∏kach znajdujà si´
numery stron odpowiadajàce
kolejnym zak∏adkom, które
nale˝y przeczytaç podczas
instalowania us∏ug.

wybierz, który rodzaj
instalacji neostrady tp
z telewizjà dotyczy Ciebie

4 str.

Gratulujemy trafnego wyboru!
Neostrada tp z telewizjà umo˝liwi Ci
korzystanie z szybkiego Internetu, a tak˝e
zagwarantuje dost´p do cyfrowej telewizji
oraz wypo˝yczalni filmów i programów
bez wychodzenia z domu.
W dodatku instalacja poszczególnych
elementów neostrady tp z telewizjà jest
naprawd´ ∏atwa – pomo˝e Ci w tym zarówno
p∏yta CD, jak i niniejszy nawigator.

Sprawdê, jakie us∏ugi ju˝ posiadasz
i wybierz odpowiednià wersj´
instalacji.
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instalacja
modemu
livebox tp

45 str. aktywacja us∏ugi
neostrada tp
instalacja
50 str. dekodera
i aktywacja
telewizji

mam
Internet, nie
mam ani
modemu
livebox tp,
ani telewizji

mam
Internet
i livebox tp,
ale nie mam
telewizji

mam
telewizj´
i livebox tp,
ale nie mam
Internetu

Wykonaj instalacj´
neostrady tp i telewizji
wg poni˝szej kolejnoÊci.
W kó∏kach znajdujà si´
numery stron odpowiadajàce
kolejnym zak∏adkom, które
nale˝y przeczytaç podczas
instalowania danej us∏ugi.
Poniewa˝ masz ju˝ Internet
– pomijasz zak∏adk´
dotyczàcà aktywacji.

Zainstaluj dekoder, aby
aktywowaç telewizj´.
W kó∏kach znajdujà si´
numery stron odpowiadajàce
kolejnym zak∏adkom, które
nale˝y przeczytaç podczas
instalowania us∏ug.

Aktywuj neostrad´ tp.
W kó∏kach znajdujà si´
numery stron odpowiadajàce
kolejnym zak∏adkom, które
nale˝y przeczytaç podczas
instalowania us∏ug.

4 str.

50 str.

instalacja
modemu
livebox tp

50 str. instalacja
dekodera
i aktywacja
telewizji

45 str. aktywacja us∏ugi
neostrada tp

instalacja
dekodera
i aktywacja
telewizji

3

uwaga!
aby korzystaç
z neostrady tp
z telewizjà
– zainstaluj modem
livebox tp

instalacja modemu livebox tp
– z wykorzystaniem p∏yty
instalacyjnej CD
6
• uruchomienie programu instalacyjnego
• pod∏àczenie modemu livebox tp
• po∏àczenie bezprzewodowe
– za poÊrednictwem adaptera WiFi (adapter w zestawie)
– za pomocà karty bezprzewodowej (wyposa˝enie komputera
u˝ytkownika)
• pod∏àczenie za pomocà kabla
– Ethernet
– USB

– bez wykorzystania p∏yty
instalacyjnej CD

7
8
11
12
19
24
25
31

36

• po∏àczenie za pomocà kabla Ethernet w systemie MS Windows 37
• po∏àczenie bezprzewodowe
– dla systemu MS Windows XP
38
– dla systemu MS Windows Vista
41

5

instalacja modemu
livebox tp
z wykorzystaniem
p∏yty instalacyjnej CD

Poni˝sza instrukcja opisuje instalacj´ urzàdzenia
livebox tp dla komputerów PC z systemami
operacyjnymi:
• Microsoft Windows 2000
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows XP + Service Pack 2
• Microsoft Windows Vista
• Linux Mandriva 2006
• Linux Fedora Core 2
oraz komputerów Mac z systemami operacyjnymi:
• MAC OS 9
• MAC OS X.

6

uruchomienie programu instalacyjnego

1

2

W∏ó˝ CD-ROM do czytnika komputera.
Program instalacyjny powinien
uruchomiç si´ automatycznie.
JeÊli masz wy∏àczonà funkcj´
Autoodtwarzanie, program instalacyjny
nale˝y uruchomiç, klikajàc dwukrotnie
ikon´ programu livebox tp.exe Livebox tp
z g∏ównego katalogu na p∏ycie.
Pierwsze okno programu jest oknem
powitalnym oraz wyÊwietlajàcym
komunikaty ostrzegawcze.

Pami´taj, aby:
• zamknàç wszystkie inne uruchomione
aplikacje
• wy∏àczyç na czas instalacji programy
antywirusowe lub zapory sieciowe
(firewall).
Do przechodzenia mi´dzy oknami s∏u˝à przyciski
poprzedni/nast´pny.

3

Wybierz pe∏nà instalacj´.
Kliknij: Pod∏àcz i skonfiguruj modem
livebox tp.

7

pod∏àczenie modemu livebox tp

1

Pod∏àcz zasilacz do gniazdka
elektrycznego.

Przechodê do kolejnych okien, klikajàc Dalej. Gdy chcesz
zobaczyç, jak wykonaç pod∏àczenie, kliknij Powtórz krok.

2

Pod∏àcz rozdzielacz do gniazdka
telefonicznego.

Klikajàc Od poczàtku, ponownie uruchomisz prezentacj´
pod∏àczania livebox tp.
8

pod∏àczenie modemu livebox tp

3

Pod∏àcz mikrofiltr
do rozdzielacza.

4

Pod∏àcz telefon domowy
do mikrofiltru.

9

pod∏àczenie modemu livebox tp

5

Pod∏àcz modem livebox tp
do rozdzielacza.
Uwaga: Wszystkie urzàdzenia
telefoniczne (tj. telefon, faks, sekretark´
telefonicznà) pod∏àcz do sieci, u˝ywajàc
mikrofiltru. Livebox tp pod∏àcz
bezpoÊrednio do gniazda
telefonicznego.

6

Wybierz rodzaj po∏àczenia.
Po pod∏àczeniu livebox tp do zasilania
i linii telefonicznej – wybierz rodzaj
po∏àczenia z komputerem.

OkreÊl, jaki rodzaj po∏àczenia bezprzewodowego wybierasz,
aby pod∏àczyç modem livebox tp.
10

po∏àczenie bezprzewodowe

1

Je˝eli pod∏àczasz komputer do modemu
livebox tp poprzez adapter USB WiFi
lub za pomocà wbudowanej karty
bezprzewodowej – wybierz Pod∏àcz
bezprzewodowo, aby zainstalowaç
sterowniki.
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po∏àczenie bezprzewodowe za poÊrednictwem USB WiFi

1

Kliknij Pod∏àcz za pomocà adaptera
USB WiFi.
Po zakoƒczeniu instalacji program mo˝e
wyÊwietliç komunikat o koniecznoÊci
ponownego uruchomienia komputera.

2

12

Po zainstalowaniu sterowników
pod∏àcz adapter USB WiFi.

po∏àczenie bezprzewodowe za poÊrednictwem USB WiFi

3

JeÊli na ekranie wyÊwietli si´ komunikat
o b∏´dzie – oznacza to, ˝e adapter
zosta∏ pod∏àczony za póêno
lub nieprawid∏owo.

Aby jeszcze raz pod∏àczyç adapter USB WiFi – kliknij Poprzedni.

4

Po pod∏àczeniu adaptera wpisz
parametry po∏àczenia SSID
oraz klucz WEP.
Znajdziesz je na pude∏ku zestawu
instalacyjnego oraz pod spodem
modemu livebox tp.

13

po∏àczenie bezprzewodowe za poÊrednictwem USB WiFi

5

Z listy SSID wybierz nazw´ Twojego
urzàdzenia livebox tp.
Zwróç uwag´, czy wybrana nazwa jest
poprawna. W pierwszej cz´Êci nazwy
SSID znajduje si´ s∏owo neostrada,
w drugiej cztery znaki (cyfry i litery
od „A” do „F”, np.: neostrada_FFFF).

6

W pole Klucz WEP wpisz 26-znakowy
klucz szyfrowania sk∏adajàcy si´ z cyfr
i liter od „A” do „F”, gdzie znak „0”
oznacza zero. (Format klucza
szyfrowania WEP: 0123 4567 890A BCDE
FFFF FFFF FF).

Aby jeszcze raz pod∏àczyç adapter USB WiFi – kliknij Poprzedni.

7

14

WciÊnij przycisk akceptacji REG
znajdujàcy si´ pod spodem modemu
livebox tp, obok gniazda zasilania PWR.

po∏àczenie bezprzewodowe za poÊrednictwem USB WiFi

8

JeÊli na ekranie pojawi si´ komunikat
o braku po∏àczenia z siecià
bezprzewodowà, czyli modemem
– post´puj zgodnie z wyÊwietlonymi
zaleceniami.

9

Skonfiguruj po∏àczenie z neostradà tp.
Przygotuj:
1. Numer telefonu, na którym b´dzie
aktywowana 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.

10

Nast´pnie wybierz komunikat:
Jestem nowym u˝ytkownikiem us∏ugi
neostrada tp. Nie posiadam jeszcze
nazwy i has∏a logowania. Chc´ si´
zarejestrowaç i kliknij Nast´pny.
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po∏àczenie bezprzewodowe za poÊrednictwem USB WiFi

16

11

Po uzyskaniu po∏àczenia z modemem
livebox tp uruchomi si´ przeglàdarka
internetowa. Do przeprowadzenia
rejestracji wymagane sà kody ID i PIN.
Pobiera si´ je ze strony serwisu
rejestracyjnego, klikajàc Rozpocznij
proces aktywacji.

12

W kolejnym oknie, jeÊli nie posiadasz ID
i PIN, zaznacz Nie posiadam ID i PIN.

po∏àczenie bezprzewodowe za poÊrednictwem USB WiFi

13

W celu uzyskania ID i PIN w kolejnym
oknie wype∏nij puste pola.

14

Po otrzymaniu ID i PIN rozpocznij
proces rejestracji zgodnie
ze wskazówkami na ekranie.
Uwaga: Wszystkie otrzymane
identyfikatory warto zapisaç, poniewa˝
b´dà potrzebne do konfiguracji
livebox tp i korzystania z us∏ug
hostingowych.
W tym oknie wype∏nij puste pola
i naciÊnij Dalej.
Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.
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po∏àczenie bezprzewodowe za poÊrednictwem USB WiFi

15

Zakoƒczenie instalacji
Po zakoƒczonej instalacji
oprogramowania mo˝esz zaczàç
surfowanie po Internecie, korzystajàc
z dwóch nowych ikon: neostrada tp
i konfiguracja.
Umo˝liwia surfowanie
po Internecie. Skrót ten otwiera
przeglàdark´ Internet Explorer
ze stronà www.neostrada.pl.
Umo˝liwia konfigurowanie livebox
tp. Otwiera te˝ internetowy panel
konfiguracyjny livebox tp. Dost´p
do panelu chroniony jest has∏em.
DomyÊlnymi parametrami dost´pu
do panelu jest nazwa u˝ytkownika:
admin i has∏o: admin.

Internetowy panel konfiguracyjny
pomaga nowo zarejestrowanym
u˝ytkownikom us∏ugi neostrada tp
w∏aÊciwie ustawiç parametry
urzàdzenia livebox tp. Dost´p
do panelu konfiguracyjnego
mo˝na uzyskaç poprzez skrót
lub otwierajàc w przeglàdarce
internetowej stron´: http://192.168.1.1.
Stan po∏àczenia i parametry mo˝na
sprawdziç, klikajàc Dost´p do Internetu
w panelu konfiguracyjnym livebox tp.
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admin
admin

po∏àczenie za pomocà karty bezprzewodowej

1

2

JeÊli korzystasz z adaptera wbudowanej
karty bezprzewodowej – wybierz
Pod∏àcz za pomocà wbudowanej karty
bezprzewodowej.

Po zainstalowaniu przez przez program
sterowników wciÊnij REG znajdujàcy si´
na modemie livebox tp.
Gdy pojawi si´ komunikat o r´cznym
skonfigurowaniu po∏àczenia WiFi
– przejdê do rozdzia∏u „Samodzielna
instalacja w systemie MS Windows”
i wykonaj 1 i 2 polecenie z podrozdzia∏u
„Instalacja dla systemu MS Windows XP
za pomocà WiFi” (str. 38).

19

po∏àczenie za pomocà karty bezprzewodowej

20

3

JeÊli na ekranie pojawi si´ komunikat
o niepowodzeniu instalacji – spróbuj
pod∏àczyç livebox tp ponownie, klikajàc
Poprzedni.

4

Nast´pnie skonfiguruj po∏àczenie
z neostradà tp.

5

Zaznacz okno: Jestem nowym
u˝ytkownikiem us∏ugi neostrada tp.
Nie posiadam jeszcze nazwy i has∏a
logowania. Chc´ si´ zarejestrowaç.

6

Przygotuj:
1. Numer telefonu, na którym b´dzie
aktywowana 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.

po∏àczenie za pomocà karty bezprzewodowej

7

Po uzyskaniu po∏àczenia z modemem
livebox tp uruchomi si´ przeglàdarka
internetowa. Do przeprowadzenia
rejestracji wymagane sà kody ID i PIN.
Pobiera si´ je ze strony serwisu
rejestracyjnego, klikajàc Rozpocznij
proces aktywacji.

8

W kolejnym oknie, jeÊli nie posiadasz ID
i PIN, zaznacz Nie posiadam ID i PIN.

21

po∏àczenie za pomocà karty bezprzewodowej

9

W celu uzyskania ID i PIN w kolejnym
oknie wype∏nij puste pola.

Po otrzymaniu ID i PIN rozpocznij
proces rejestracji zgodnie
ze wskazówkami na ekranie.

10

Uwaga: Wszystkie otrzymane
identyfikatory warto zapisaç, poniewa˝
b´dà potrzebne do konfiguracji
livebox tp i korzystania z us∏ug
hostingowych.
W tym oknie wype∏nij puste pola
i naciÊnij Dalej.
Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.

11

W tym oknie wype∏nij puste pola
i naciÊnij Dalej.
Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.
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po∏àczenie za pomocà karty bezprzewodowej

12

Zakoƒczenie instalacji
Po zakoƒczonej instalacji
oprogramowania mo˝esz zaczàç
surfowanie po Internecie, korzystajàc
z dwóch nowych ikon: neostrada tp
i konfiguracja.
Umo˝liwia surfowanie
po Internecie. Skrót ten otwiera
przeglàdark´ Internet Explorer
ze stronà www.neostrada.pl.
Umo˝liwia konfigurowanie livebox
tp. Otwiera te˝ internetowy panel
konfiguracyjny livebox tp. Dost´p
do panelu chroniony jest has∏em.
DomyÊlnymi parametrami dost´pu
do panelu jest nazwa u˝ytkownika:
admin i has∏o: admin.

Internetowy panel konfiguracyjny
pomaga nowo zarejestrowanym
u˝ytkownikom us∏ugi neostrada tp
w∏aÊciwie ustawiç parametry
urzàdzenia livebox tp. Dost´p
do panelu konfiguracyjnego
mo˝na uzyskaç poprzez skrót
lub otwierajàc w przeglàdarce
internetowej stron´: http://192.168.1.1.
Stan po∏àczenia i parametry mo˝na
sprawdziç, klikajàc Dost´p do Internetu
w panelu konfiguracyjnym livebox tp.

admin
admin

23

pod∏àczenie za pomocà kabla

1

24

Aby pod∏àczyç komputer do modemu
livebox tp poprzez kabel Ethernet
lub USB – kliknij na ekranie
Pod∏àcz za pomocà kabla,
a nast´pnie wybierz rodzaj kabla.

pod∏àczenie za pomocà kabla Ethernet

1

2

Po wyborze tej opcji program
zainstaluje odpowiednie sterowniki.

JeÊli masz w komputerze wi´cej ni˝
jednà kart´ ethernetowà – wybierz t´,
której b´dziesz u˝ywaç do po∏àczenia
z livebox tp.
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pod∏àczenie za pomocà kabla Ethernet

26

3

Nast´pnie, zgodnie z prezentacjà
– po∏àcz komputer z modemem
za pomocà kabla Ethernet.
Aby powtórnie obejrzeç prezentacj´
– kliknij Od poczàtku, a kolejne okno
zobaczysz po klikni´ciu Nast´pny.

4

Gdy uka˝e si´ komunikat
o niepowodzeniu konfiguracji –
kliknij Poprzedni.
Sprawdê, czy wybrana karta jest
odpowiednia.

pod∏àczenie za pomocà kabla Ethernet

5

Przygotuj:
1. Numer telefonu, na którym b´dzie
aktywowana 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.
Nast´pnie skonfiguruj po∏àczenie
z neostradà tp.

6

Zaznacz okno: Jestem nowym
u˝ytkownikiem us∏ugi neostrada tp.
Nie posiadam jeszcze nazwy i has∏a
logowania. Chc´ si´ zarejestrowaç.

7

Po uzyskaniu po∏àczenia z modemem
livebox tp uruchomi si´ przeglàdarka
internetowa. Do przeprowadzenia
rejestracji wymagane sà kody ID i PIN.
Pobiera si´ je ze strony serwisu
rejestracyjnego, klikajàc
Rozpocznij proces aktywacji.
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pod∏àczenie za pomocà kabla Ethernet

28

8

W kolejnym oknie, jeÊli nie posiadasz ID
i PIN, zaznacz Nie posiadam ID i PIN.

9

W celu uzyskania ID i PIN w kolejnym
oknie wype∏nij puste pola.

pod∏àczenie za pomocà kabla Ethernet

10

Po otrzymaniu ID i PIN rozpocznij
proces rejestracji zgodnie
ze wskazówkami na ekranie.
Uwaga: Wszystkie otrzymane
identyfikatory warto zapisaç, poniewa˝
b´dà potrzebne do konfiguracji
modemu livebox tp i korzystania
z us∏ug hostingowych.
W tym oknie wype∏nij puste pola
i naciÊnij Dalej.
Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.

11

Zakoƒczenie instalacji.
Po zakoƒczonej instalacji
oprogramowania mo˝esz zaczàç
surfowanie po Internecie, korzystajàc
z dwóch nowych ikon: neostrada tp
i konfiguracja.
Umo˝liwia surfowanie
po Internecie. Skrót ten otwiera
przeglàdark´ Internet Explorer
ze stronà www.neostrada.pl.
Umo˝liwia konfigurowanie livebox
tp. Otwiera te˝ internetowy panel
konfiguracyjny livebox tp. Dost´p
do panelu chroniony jest has∏em.
DomyÊlnymi parametrami dost´pu
do panelu jest nazwa u˝ytkownika:
admin i has∏o: admin.
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pod∏àczenie za pomocà kabla Ethernet

Internetowy panel konfiguracyjny
pomaga nowo zarejestrowanym
u˝ytkownikom us∏ugi neostrada tp
w∏aÊciwie ustawiç parametry
urzàdzenia livebox tp. Dost´p
do panelu konfiguracyjnego
mo˝na uzyskaç poprzez skrót
lub otwierajàc w przeglàdarce
internetowej stron´: http://192.168.1.1.
Stan po∏àczenia i parametry mo˝na
sprawdziç, klikajàc Dost´p do Internetu
w panelu konfiguracyjnym livebox tp.
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admin
admin

pod∏àczenie za pomocà kabla USB

1

Wybierz opcj´
Pod∏àcz za pomocà kabla USB.

2

Nast´pnie, zgodnie z prezentacjà
– po∏àcz komputer z modemem
kablem USB.

Aby powtórnie obejrzeç prezentacj´ – kliknij
Od poczàtku, a kolejne okno zobaczysz
po klikni´ciu Nast´pny.

31

pod∏àczenie za pomocà kabla USB

3

Po prawid∏owym po∏àczeniu wyÊwietli
si´ okno konfiguracji po∏àczenia.
Przygotuj:
1. Numer telefonu, na którym b´dzie
aktywowana 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.
Zaznacz okno: Jestem nowym
u˝ytkownikiem us∏ugi neostrada tp.
Nie posiadam jeszcze nazwy i has∏a
logowania. Chc´ si´ zarejestrowaç.

4

Po uzyskaniu po∏àczenia z urzàdzeniem
livebox tp uruchomi si´ przeglàdarka
internetowa.
Do przeprowadzenia rejestracji
wymagane sà kody ID i PIN. Pobiera si´
je ze strony serwisu rejestracyjnego,
klikajàc Pobierz.
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pod∏àczenie za pomocà kabla USB

5

W kolejnym oknie, jeÊli nie posiadasz ID
i PIN, zaznacz Nie posiadam ID i PIN.

6

W celu uzyskania ID i PIN w kolejnym
oknie wype∏nij puste pola.
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pod∏àczenie za pomocà kabla USB

7

Po otrzymaniu ID i PIN rozpocznij
proces rejestracji zgodnie
ze wskazówkami na ekranie.
Uwaga: Wszystkie otrzymane
identyfikatory warto zapisaç, poniewa˝
b´dà potrzebne do konfiguracji livebox
tp i korzystania z us∏ug hostingowych.
W tym oknie wype∏nij puste pola
i naciÊnij Dalej.
Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.

8

Zakoƒczenie instalacji
Po zakoƒczonej instalacji
oprogramowania mo˝esz zaczàç
surfowanie po Internecie, korzystajàc
z dwóch nowych ikon: neostrada tp
i konfiguracja.

Skrót ten otwiera przeglàdark´
Internet Explorer ze stronà
www.neostrada.pl.

Umo˝liwia konfigurowanie livebox
tp. Otwiera te˝ internetowy panel
konfiguracyjny livebox tp. Dost´p
do panelu chroniony jest has∏em.
DomyÊlnymi parametrami dost´pu
do panelu jest nazwa u˝ytkownika:
admin i has∏o: admin.
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pod∏àczenie za pomocà kabla USB

Internetowy panel konfiguracyjny
pomaga nowo zarejestrowanym
u˝ytkownikom us∏ugi neostrada tp
w∏aÊciwie ustawiç parametry
urzàdzenia livebox tp. Dost´p
do panelu konfiguracyjnego
mo˝na uzyskaç poprzez skrót
lub otwierajàc w przeglàdarce
internetowej stron´: http://192.168.1.1.
Stan po∏àczenia i parametry mo˝na
sprawdziç, klikajàc Dost´p do Internetu
w panelu konfiguracyjnym livebox tp.

admin
admin
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instalacja w systemie
MS Windows
bez wykorzystania p∏yty
instalacyjnej CD

36

po∏àczenie za pomocà kabla Ethernet w systemie MS Windows
gniazdo
telefoniczne

1

Po∏àcz wszystkie elementy zestawu
instalacyjnego z modemem livebox tp,
a nast´pnie upewnij si´, czy po∏àczenie
jest prawid∏owe.

kabel RJ-11

zasilacz
mikrofiltr

2

W∏ó˝ wtyczk´ kabla Ethernet
(z czerwonà obwódkà) do gniazda ETH1.
Drugi koniec kabla pod∏àcz do gniazda
Ethernet w Twoim komputerze.

3

Zakoƒczenie instalacji
JeÊli jesteÊ nowym u˝ytkownikiem
neostrady tp – zarejestruj si´,
natomiast jeÊli ju˝ korzystasz z us∏ugi,
wprowadê parametry rejestracyjne
do modemu livebox tp.
Dost´p do panelu konfiguracyjnego
znajduje si´ na stronie http://192.168.1.1.
Po udanej instalacji mo˝esz rozpoczàç
surfowanie po Internecie.
Gdyby po∏àczenie nie zosta∏o nawiàzane
– skonfiguruj raz jeszcze kart´ sieciowà
do wspó∏pracy z modemem livebox tp.

admin
admin
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po∏àczenie bezprzewodowe dla systemu MS Windows XP
gniazdo
telefoniczne

1

Po∏àcz wszystkie elementy zestawu
instalacyjnego z modemem livebox tp,
a nast´pnie upewnij si´, czy po∏àczenie
jest prawid∏owe. Uruchom konfiguracj´
po∏àczenia sieciowego. Z menu Start
wybierz Ustawienia, a nast´pnie
Po∏àczenia sieciowe.

kabel RJ-11

zasilacz
mikrofiltr

2
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Pod∏àcz si´ do wybranej sieci
bezprzewodowej. Je˝eli w oknie
Po∏àczenia sieciowe w kolumnie Stan
dla pozycji Po∏àczenie sieci
bezprzewodowej pojawia si´ komunikat:
Wy∏àczone z zaporà, kliknij prawym
przyciskiem myszy Po∏àczenie sieci
bezprzewodowej, a nast´pnie wybierz
W∏àcz. Opis stanu po∏àczenia sieci
bezprzewodowej powinien brzmieç:
Brak po∏àczenia z zaporà.

po∏àczenie bezprzewodowe dla systemu MS Windows XP

3

Nast´pnie kliknij dwa razy lewym
przyciskiem myszy Po∏àczenie sieci
bezprzewodowej. W nowo otwartym
oknie powinny wyÊwietliç si´ dost´pne
sieci bezprzewodowe.
Wybierz sieç bezprzewodowà, klikajàc
w jej opis, a nast´pnie wybierz przycisk
Po∏àcz w celu po∏àczenia z wybranà
siecià.

4

Wpisz klucz sieciowy WEP.
W kolejnym oknie dialogowym wpisz
klucz sieciowy WEP sk∏adajàcy si´ z 26
znaków, z których znak „0“ oznacza
zero. Klucz ten znajdziesz na pude∏ku
zestawu instalacyjnego lub pod spodem
modemu livebox tp.
Zanim zaakceptujesz wprowadzony
klucz WEP, livebox tp musi zarejestrowaç
adres sprz´towy adaptera USB WiFi.
Aby umo˝liwiç akceptacj´ Twojego
adaptera USB WiFi, wciÊnij przycisk REG
znajdujàcy si´ pod spodem modemu
livebox tp, a nast´pnie wybierz Po∏àcz
w oknie, w którym wpisywa∏eÊ
klucz WEP.

tu wpisz
26-znakowy
klucz
szyfrowania
WEP
tu wpisz
ponownie
26-znakowy
klucz
szyfrowania
WEP
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po∏àczenie bezprzewodowe dla systemu MS Windows XP

5

Je˝eli po∏àczenie przebieg∏o prawid∏owo
– w oknie wybranej sieci
bezprzewodowej pojawi si´ napis
Po∏àczono.

6

Zakoƒczenie instalacji
JeÊli jesteÊ nowym u˝ytkownikiem
us∏ugi neostrada tp, powinieneÊ si´
zarejestrowaç, natomiast je˝eli ju˝
korzystasz z tej us∏ugi – nale˝y
wprowadziç posiadane parametry
rejestracyjne do modemu
livebox tp poprzez Dost´p
do Internetu w panelu
konfiguracyjnym urzàdzenia.
Dost´p do panelu
konfiguracyjnego znajduje si´ na stronie
http://192.168.1.1.
Teraz mo˝esz ju˝ rozpoczàç surfowanie
po Internecie.
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admin
admin

po∏àczenie bezprzewodowe dla systemu MS Windows Vista

1

Po∏àcz wszystkie elementy zestawu
instalacyjnego z modemem livebox tp
(patrz pkt 1 str. 38), a nast´pnie upewnij
si´, czy po∏àczenie jest prawid∏owe.

2

Skonfiguruj po∏àczenie sieciowe.
Z menu Start wybierz Panel sterowania.
W oknie Panelu sterowania wybierz
Centrum sieci i udost´pniania.

3

W kolejnym oknie z menu po lewej
stronie wybierz Zarzàdzaj po∏àczeniami
sieciowymi.

4

W oknie po∏àczeƒ sieciowych kliknij
prawym przyciskiem myszy Po∏àczenia
sieci bezprzewodowej
i z menu wybierz Po∏àcz/Roz∏àcz.
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po∏àczenie bezprzewodowe dla systemu MS Windows Vista

5

NaciÊnij przycisk REG znajdujàcy si´
na spodzie urzàdzenia livebox tp.
W oknie Po∏àcz z siecià wybierz sieç,
z którà chcesz si´ po∏àczyç (jest to
nazwa modemu livebox tp). Zaznacz
nazw´ wybranej sieci bezprzewodowej
i wybierz z listy nazw´ Twojego
urzàdzenia livebox tp. Nazwa ta jest
taka sama jak nazwa SSID znajdujàca si´
na naklejce na pude∏ku zestawu
instalacyjnego lub pod spodem
urzàdzenia livebox tp. Zwróç uwag´,
czy nazwa jest poprawna: w pierwszej
cz´Êci SSID znajduje si´ s∏owo
„neostrada”, w drugiej 4 znaki, cyfry
lub litery od A do F, np.: neostrada _FFFF.
Nast´pnie kliknij Po∏àcz.

6

42

Po po∏àczeniu wpisz klucz sieciowy WEP.
W kolejnym oknie dialogowym wpisz
klucz sieciowy WEP sk∏adajàcy si´
z 26 znaków, z których znak „0” oznacza
zero. Klucz ten znajdziesz na pude∏ku
zestawu instalacyjnego lub pod spodem
modemu livebox tp. Nast´pnie kliknij
Po∏àcz.

po∏àczenie bezprzewodowe dla systemu MS Windows Vista

7

8

Po prawid∏owej instalacji w oknie
po∏àczenia wybranej sieci
bezprzewodowej pojawi si´
napis Po∏àczono.

Zakoƒczenie instalacji
JeÊli jesteÊ nowym u˝ytkownikiem
neostrady tp – zarejestruj si´,
natomiast jeÊli ju˝ korzystasz z us∏ugi,
wprowadê parametry rejestracyjne
do modemu livebox tp
Dost´p do panelu konfiguracyjnego
znajduje si´ na stronie http://192.168.1.1.
Po udanej instalacji mo˝esz rozpoczàç
surfowanie po Internecie.

admin
admin
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aktywacja
us∏ugi
neostrada tp

W tym rozdziale dowiesz si´, jak nale˝y prawid∏owo
pod∏àczyç i skonfigurowaç us∏ug´ neostrada tp.
W tym celu korzystaj ze wskazówek znajdujàcych si´
na stronie serwisu rejestracyjnego oraz zawartych
w niniejszym nawigatorze.
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aktywacja us∏ugi neostrada tp

1

2

46

Wpisz w przeglàdarce internetowej
adres serwisu rejestracyjnego:
http://rejestracja.neostrada.pl,
aby uzyskaç nazw´ u˝ytkownika
us∏ugi neostrada tp i has∏o.
Podczas otwierania strony z serwisem
instalacyjnym mo˝e zostaç wyÊwietlony
komunikat o otwarciu bezpiecznego
po∏àczenia. W celu otwarcia serwisu
rejestracyjnego kliknij OK
w oknie komunikatu.

Po uzyskaniu po∏àczenia z modemem
livebox tp uruchomi si´ przeglàdarka
internetowa. Do przeprowadzenia
rejestracji wymagane sà kody ID i PIN.
Pobiera si´ je ze strony serwisu
rejestracyjnego, klikajàc
Rozpocznij proces aktywacji.

aktywacja us∏ugi neostrada tp

3

W kolejnym oknie, jeÊli nie posiadasz ID
i PIN, zaznacz Nie posiadam ID i PIN.

4

W celu uzyskania ID i PIN w kolejnym
oknie wype∏nij puste pola.
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aktywacja us∏ugi neostrada tp

5

Po otrzymaniu ID i PIN rozpocznij
proces rejestracji zgodnie
ze wskazówkami na ekranie.
Uwaga: Wszystkie otrzymane
identyfikatory warto zapisaç, poniewa˝
b´dà potrzebne do konfiguracji
livebox tp i korzystania z us∏ug
hostingowych.
W tym oknie wype∏nij puste pola
i naciÊnij Dalej.
Zachowaj otrzymane numery ID i PIN.

6

JeÊli masz numery ID i PIN, kliknij
Rozpocznij proces rejestracji
i post´puj zgodnie z pojawiajàcymi si´
komunikatami. W trakcie rejestracji
otrzymasz nazw´ u˝ytkownika
neostrady tp i has∏o oraz parametry
konta poczty elektronicznej. Dane te
zapisz lub wydrukuj, aby prawid∏owo
skonfigurowaç po∏àczenie modemu
livebox tp.
Skonfiguruj livebox tp z nowymi
parametrami po∏àczeniowymi.
Po uzyskaniu parametrów
po∏àczeniowych w serwisie us∏ugi
neostrada tp zmieƒ parametry
po∏àczeniowe modemu livebox tp.
Kliknij skrót na ekranie
lub otwórz w przeglàdarce stron´:
http://192.168.1.1.
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UWAGA! Dost´p do panelu chroniony
jest has∏em. Zostaniesz poproszony,
by w oknie logowania wpisaç nazw´
u˝ytkownika: admin i has∏o: admin
w konfiguracji fabrycznej,
jak na ilustracji obok.

admin
admin

aktywacja us∏ugi neostrada tp

7

Po poprawnym podaniu nazwy
u˝ytkownika i has∏a w przeglàdarce
internetowej otworzy si´ panel
konfiguracyjny modemu livebox tp.
W celu wprowadzenia zmian
parametrów po∏àczeniowych kliknij
Dost´p do Internetu znajdujàcy si´ w
menu Moje us∏ugi w lewej cz´Êci panelu
konfiguracyjnego. W oknie Parametry
dost´pu do Internetu wprowadê
uzyskane w procesie rejestracyjnym
parametry identyfikacyjne w pola
Nazwa u˝ytkownika i Has∏o. Nazwa
u˝ytkownika us∏ugi neostrada tp
ma format: xxxxxx@neostrada.pl.
Sprawdê, czy poprawnie wpisa∏eÊ
wielkoÊç liter! Po wprowadzeniu
parametrów po∏àczeniowych kliknij
Zastosuj.

8

Po prawid∏owej konfiguracji wyÊwietli
si´ nast´pujàcy komunikat:
Kliknij Nast´pny i zapisz nowe
ustawienia, klikajàc w kolejnym oknie
Zapisz. W przeciwnym razie parametry
zostanà utracone po restarcie
komputera i nie b´dziesz mieç
po∏àczenia z Internetem.
Uwaga! JeÊli wyÊwietli si´ komunikat
o braku po∏àczenia – skonfiguruj
ponownie parametry po∏àczeniowe
modemu livebox tp.
Stan po∏àczenia i nowe parametry
po∏àczeniowe mo˝na sprawdziç, klikajàc
Dost´p do Internetu w panelu
konfiguracyjnym urzàdzenia livebox tp.
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instalacja dekodera
i aktywacja telewizji
• instalacja dekodera tv ISD 83
• karta dost´pu viaccess
• uruchomienie us∏ugi tv przez ADSL
• logowanie do us∏ugi tv
• instalacja dekodera tv SDH 85
• pierwsze uruchomienie us∏ugi tv
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instalacja dekodera tv ISD 83

1

Przed rozpocz´ciem instalacji dekodera
przygotuj ID i kod znajdujàcy si´
na umowie.

2

Aby rozpoczàç korzystanie z us∏ugi
telewizja – pod∏àcz urzàdzenia
w sposób przedstawiony na poni˝szym
schemacie.
Urzàdzenie otrzymane w zestawie
instalacyjnym nale˝y po∏àczyç
z w∏asnym zestawem AV/TV.

52

karta dost´pu viaccess do dekodera ISD 83

1
2

Do pod∏àczenia us∏ugi telewizja
przez dekoder kablowy ISD 83 s∏u˝y
karta dost´pu, którà nale˝y umieÊciç
w dekoderze.

Chcàc wprowadziç kart´ dost´pu
do dekodera, w∏ó˝ jà do czytnika.
Pami´taj, ˝e podczas wsuwania chip
na karcie powinien byç skierowany
do góry i znajdowaç si´ z przodu karty.
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uruchomienie us∏ugi tv przez ADSL

1

Kliknij skrót na ekranie
lub otwórz w przeglàdarce stron´:
http://192.168.1.1.
UWAGA! Dost´p do panelu chroniony
jest has∏em. Zostaniesz poproszony,
by w oknie logowania wpisaç nazw´
u˝ytkownika: admin i has∏o: admin
w konfiguracji fabrycznej, jak
na ilustracji obok.

2

Po poprawnym podaniu nazwy
u˝ytkownika i has∏a w przeglàdarce
internetowej otworzy si´ panel
konfiguracyjny modemu livebox tp.
Nast´pnie kliknij TV przez ADSL
w lewym menu Moje us∏ugi.
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admin
admin

uruchomienie us∏ugi tv przez ADSL

3

Post´puj zgodnie z wyÊwietlanymi
komunikatami i w∏àcz us∏ug´ telewizja.

4

Aby sprawdziç, czy konfiguracja
przebieg∏a prawid∏owo, kliknij Witaj
jak na ilustracji obok.

5

Nast´pnie:
• w∏àcz telewizor
• w∏àcz dekoder, u˝ywajàc przycisku
w∏àcz/wy∏àcz na przednim panelu
dekodera lub na pilocie
• po w∏àczeniu dekodera telewizor
automatycznie wybierze kana∏ wideo
(kana∏ wideo mo˝na tak˝e ustawiç
r´cznie)
• naciÊnij OK na pilocie,
aby rozpoczàç logowanie.
Uwaga! PrzejÊcie do logowania mo˝e
potrwaç kilka minut.
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logowanie do us∏ugi tv

1

Uwaga! Przed pierwszym uruchomieniem
us∏ugi telewizja nale˝y przygotowaç dane
niezb´dne do korzystania z niej:
identyfikator Klienta i kod dost´pu.
Znajdziesz je w umowie.

Podczas uruchamiania us∏ugi wprowadê
za pomocà przycisków 0–9 na pilocie:
identyfikator Klienta (10 cyfr) i kod
dost´pu (4 cyfry). Wprowadzone dane
zatwierdê, wybierajàc na pilocie OK.
Uwaga! Nie ma mo˝liwoÊci zmiany
identyfikatora Klienta, dlatego nale˝y go
zapisaç lub zapami´taç, by mieç dost´p
do wybranych opcji portalu.
W przypadku jego utraty nale˝y dzwoniç
pod numer 0 800 102 102.

2

Po zalogowaniu si´ do portalu
zostaniesz poproszony o utworzenie kodu
dla doros∏ych – aby uzyskaç dost´p
do filmów dozwolonych od 18 lat.
˚eby to zrobiç – wystarczy wprowadziç
kod z∏o˝ony z 4 cyfr i nacisnàç OK
na pilocie.
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logowanie do us∏ugi tv

3

Po poprawnej instalacji us∏ugi
telewizja na ekranie telewizora
pojawià si´ kolumny z opcjami,
dzi´ki którym znajdziesz ulubione
programy i filmy.

W ka˝dej chwili mo˝esz w ∏atwy sposób przejÊç
do strefy wypo˝yczalni filmów i programów,
czyli ca∏odobowej wirtualnej wypo˝yczalni filmów
i programów w cyfrowej jakoÊci.
Szybki dost´p do wypo˝yczalni uzyskasz, naciskajàc
na pilocie klawisz z symbolem kamery.
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instalacja dekodera tv SDH 85

1

Opis dekodera
wyÊwietlacz

przyciski r´cznego
zmieniania kana∏ów

2

58

Poprawna instalacja

diody

w∏àcznik – stan czuwania

instalacja dekodera tv SDH 85

3

Konfiguracja modemu livebox tp
Przed pod∏àczeniem dekodera nale˝y skonfigurowaç ˝ó∏te gniazdo Ethernet w modemie livebox tp.

1. Otwórz przeglàdark´
internetowà
i wpisz w okno adres:
http://192.168.1.1.

2. W polach nazwa
u˝ytkownika i has∏o
– wpisz admin
(ma∏ymi literami).

3. W rubryce TV przez ADSL
kliknij pozycj´ Modyfikuj.

4. Nast´pnie kliknij przycisk
Wy∏àcz na ekranie.
Modem livebox tp jest gotowy
do pracy. Teraz mo˝esz pod∏àczyç
go do dekodera tv zgodnie
z przewodnikiem.

Pami´taj: Je˝eli ˝ó∏te gniazdo Ethernet w modemie livebox tp jest zaj´te lub chcesz
uniknàç konfiguracji modemu livebox tp – wyjmij przewód z ˝ó∏tego gniazda Ethernet
i pod∏àcz go do czerwonego gniazda Ethernet.

4

W∏àczenie dekodera
W∏ó˝ kart´ dost´pu do czytnika znajdujàcego
si´ na przednim panelu. Pami´taj, ˝e podczas
wsuwania chip na karcie powinien byç
skierowany do do∏u.

W∏àcz dekoder, ustawiajàc prze∏àcznik znajdujàcy si´ na tylnym panelu urzàdzenia w pozycji (I).
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pierwsze uruchomienie usługi tv

1

Wybór kraju
Przy pierwszym uruchomieniu dekodera
na ekranie telewizora pojawi si´ strona
wyboru kraju.
Aby przejÊç do nast´pnego etapu instalacji
us∏ugi, wybierz kraj Polska, u˝ywajàc
przycisków
na pilocie zdalnego
sterowania i naciÊnij
.

2

Aktualizacja oprogramowania
Podczas pierwszego uruchomienia
dekoder mo˝e wymagaç aktualizacji
oprogramowania. Proces ten mo˝e
potrwaç kilka minut. W tym czasie
dekoder mo˝e uruchamiaç si´ ponownie.
Aktualizacja oprogramowania rozpocznie si´
po zatwierdzeniu opcji Rozpocznij
aktualizacj´ przyciskiem .
Proces aktualizacji sygnalizowany jest
na wyÊwietlaczu dekodera (przez pojawiajàce
si´ kolejno kreski – – – –) oraz na ekranie
telewizora. W czasie aktualizacji nie nale˝y
u˝ywaç pilota zdalnego sterowania
ani ˝adnych przycisków na dekoderze.
Uwaga: Aktualizacja mo˝e przebiegaç
w kilku etapach. Przed ka˝dym etapem zostaniesz poproszony o potwierdzenie opcji
Rozpocznij aktualizacj´.
Po zakoƒczeniu aktualizacji na ekranie
telewizora pojawi si´ plansza informacyjna
z potwierdzeniem.
Teraz mo˝esz rozpoczàç korzystanie
z us∏ugi tv. Wystarczy, ˝e na pilocie zdalnego
sterowania naciÊniesz przycisk .
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pierwsze uruchomienie usługi tv

3

Utworzenie kodu dost´pu
Podczas pierwszego uruchomienia us∏ugi tv
zostaniesz poproszony o utworzenie kodu
dost´pu.
Aby utworzyç kod dost´pu:

• po pojawieniu si´ planszy informacyjnej
wciÊnij
lub
na pilocie zdalnego
sterowania

• wprowadê kod z∏o˝ony z czterech cyfr,
inny ni˝ 0000 (w celu zachowania
poufnoÊci kod nie jest wyÊwietlany
na ekranie) i zatwierdê wpis przyciskiem

• potwierdê kod, wpisujàc go ponownie
i zatwierdê wpis przyciskiem

• po pojawieniu si´ komunikatu potwierdzajàcego
aktywacj´ kodu wciÊnij
lub .
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pierwsze uruchomienie usługi tv

4

Utworzenie kodu doros∏ych
Podczas pierwszego uruchomienia us∏ugi
zostaniesz poproszony o utworzenie
kodu doros∏ych.
Aby utworzyç kod doros∏ych:

• po pojawieniu si´ planszy informacyjnej
wciÊnij
lub
na pilocie zdalnego
sterowania

• wprowadê kod z∏o˝ony z czterech cyfr,
inny ni˝ 0000 (w celu zachowania
poufnoÊci kod nie jest wyÊwietlany
na ekranie) i zatwierdê wpis przyciskiem

• potwierdê kod, wpisujàc go ponownie
i zatwierdê wpis przyciskiem

• po pojawieniu si´ komunikatu potwierdzajàcego
aktywacj´ kodu wciÊnij
lub .
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pierwsze uruchomienie usługi tv

5

Wyszukiwanie kana∏ów telewizyjnych
Rozpocznij wyszukiwanie kana∏ów, naciskajàc przycisk na pilocie zdalnego
sterowania. Po zakoƒczeniu wyszukiwania kana∏ów naciÊnij przycisk , aby przejÊç
do menu g∏ównego us∏ugi tv.
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Mamy nadziej´, ˝e dzi´ki
tej instrukcji uda∏o Ci si´
uruchomiç neostrad´ tp z telewizjà.
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W razie pytaƒ
lub wàtpliwoÊci
zwiàzanych z dzia∏aniem
modemu livebox tp
czy dost´pnoÊcià us∏ug
– prosimy o kontakt
pod numerem
0 800 102 102.
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