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Zawartoœæ zestawu
• Modem ADSL2
• Zasilacz sieciowy
• Kabel USB
• Ethernetowy kabel sieciowy (Kat 5)
• Kabel telefoniczny RJ-11
• Instrukcja obs³ugi i sterowniki na CD-Rom
• Instrukcja Szybki Start

Modem ADSL2
Z portem USB i Ethernet
WIRED

Model No.

ADSL2MUE(EU/LA)

Szybki start

1

Pod³¹czanie modemu

Rozdzia³ 1 pokazuje jak po³¹czyæ modem z lini¹ ADSL i komputerem w
domu lub w biurze. Punkt 1A opisuje jak pod³¹czyæ modem z wykorzystaniem Ethernetu, 1B z wykorzystaniem po³¹czenia przez USB. Po pod³¹czeniu urz¹dzenia przejdŸ do Rozdzia³u 2.
Po pierwsze upewnij siê ¿e wszystkie urz¹dzenia s¹ wy³¹czone, w³¹czaj¹c
komputer i modem.

1A
A

Pod³¹czanie modemu przez Ethernet
Pod³¹cz jeden koniec kabla telefonicznego RJ11 do gniazda na
tylnym panelu modemu.

A
B

Drugi koniec kabla telefonicznego, pod³¹cz do gniazdka w œcianie z dostarczon¹ us³ug¹ ADSL.

B
C

Pod³¹cz jeden koniec Ethernetowego kabla sieciowego do karty
sieciowej w komputerze (C1).

C1
2

Drugi koniec Ethernetowego kabla sieciowego pod³¹cz do gniazda Ethernet na tylnym panelu
modemu (C2).

D

Pod³¹cz zasilacz sieciowy do
modemu (D1) i do gniazdka w
œcianie (D2). W³¹cz modem.

C2
E

W³¹cz komputer.

NOTKA: W celu unikniêcia zak³óceñ
mo¿e okazaæ siê konieczne pod³¹czenie, ma³ego urz¹dzenia zwanego
mikrofiltrem. Wiêcej informacji uzyskasz od Twojego dostawcy internetu.

D1

WA¯NE: Upewnij siê ¿e mikrofiltr jest
umieszczony tylko pomiêdzy telefonem a gniazdkiem, a nie pomiêdzy
modemem a gniazdkiem, poniewa¿
nie zostanie nawi¹zane po³¹czenie
z us³ug¹ ADSL.
Instalacja modemu po³¹czonego przez
port Ethernet zosta³a
zakoñczona. Jeœli dostawca
Internetu wymaga konfigurowania
urz¹dzenia, odnieœ siê do instrukcji
obs³ugi (w jêz. Angielskim) na p³ycie
CD-Rom.

D2

3

1B
A

Pod³¹czanie modemu przez USB
Pod³¹cz jeden koniec kabla telefonicznego RJ11 do gniazda na
tylnym panelu modemu.

NOTKA: Aby korzystaæ z po³¹czenia via
USB, komputer musi mieæ zinstalowany Windows 98SE, Me, 2000 lub XP.
Magistrala USB nie jest obs³ugiwana
przez inne systemy operacyjne.

B
C
D

E

A

Drugi koniec kabla telefonicznego, pod³¹cz do gniazdka w œcianie z dostarczon¹ us³ug¹ ADSL.
Pod³¹cz zasilacz sieciowy do
modemu (C) i do gniazdka w
œcianie. W³¹cz modem.
Pod³¹cz jeden koniec kabla USB
portu USB na tylnym panelu modemu a drugi do jednego z portów USB w komputerze.

C

W³¹cz modem.

NOTKA: W celu unikniêcia zak³óceñ
mo¿e okazaæ siê konieczne pod³¹czenie, ma³ego urz¹dzenia zwanego
mikrofiltrem. Wiêcej informacji uzyskasz od Twojego dostawcy internetu.
WA¯NE: Upewnij siê ¿e mikrofiltr jest
umieszczony tylko pomiêdzy telefonem a gniazdkiem, a nie pomiêdzy
modemem a gniazdkiem, poniewa¿
nie zostanie nawi¹zane po³¹czenie
z us³ug¹ ADSL.
PrzejdŸ do Punktu 2: Instalacja
sterownika USB
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D

2

Instalacja sterowników USB

Jeœli pod³¹czasz modem do komputera korzystaj¹c z USB, musisz zainstalowaæ sterownik USB. PrzejdŸ do sekcji
odnosz¹cej siê do Twojego systemu
operacyjnego.

Windows XP

A
B

C

D

W³¹cz komputer.
Windows XP automatycznie wykryje modem. W³ó¿ p³ytê instalacyjn¹ do napêdu CD-Rom w komputerze.

Pierwsze wyœwietlone okno poinformuje o wykryciu nowego
sprzêtu, wybierz opcjê instalacji
automatycznej i kliknij Dalej.

C

Poczekaj a¿ Windows XP wyszuka i automatycznie zainstaluje sterownik. Po zakoñczeniu
instalacji sterowników zniknie
ekran pokazany na rysunku D.

Instalacja modemu po³¹czonego przez
port Ethernet zosta³a
zakoñczona. Jeœli dostawca
Internetu wymaga konfigurowania
urz¹dzenia, odnieœ siê do instrukcji
obs³ugi (w jêz. Angielskim) na p³ycie
CD-Rom.

D

5

Windows 2000

A
B

C
D

E
F
G

H

W³¹cz komputer.
Windows 2000 automatycznie
wykryje modem. W³ó¿ p³ytê ze
sterownikami do napêdu CD w
komputerze.

Pojawi siê ekran informuj¹cy o
wykryciu nowego sprzêtu. Kliknij
Dalej.
Wybierz zalecan¹ opcjê wyszukiwania najlepszego sterownika.
Kliknij Dalej.

D

Wybierz tryb instalacji z napêdu
CD. Kliknij Next.
W ekranie pokazuj¹cym rezultaty wyszukiwania, kliknij Dalej.
Mo¿e pokazaæ siê ostrze¿enie o
braku podpisu cyfrowego. Poniewa¿ urz¹dzenie zosta³o przetestowane pod k¹tem pracy w
Windows mo¿esz kontynuowaæ.

E

Po zainstalowaniu sterowników
przez Windows 2000 kliknij przycisk Zakoñcz.

Instalacja modemu zosta³a
zakoñczona. Jeœli chcesz
skonfigurowaæ modem, odnieœ siê do
instrukcji obs³ugi (w jêz. Angielskim)
Na p³ycie CD-Rom.

6

C

F

Windows Millennium

A
B

W³¹cz komputer.
Windows Millenium automatycznie wykryje modem. W³ó¿ p³ytê ze sterownikami do napêdu
CD w komputerze.

C
C

D

Poka¿e siê ekran dodawania nowego sprzêtu. Wybierz automatyczne wyszukiwanie najlepszego sterownika. Kliknij Dalej.

Poczekaj a¿ system Windows
znajdzie i automatycznie znajdzie sterownik. Po zakoñczeniu
instalacji sterownika kliknij Zakoñcz.

D

Instalacja modemu zosta³a
zakoñczona. Jeœli chcesz
skonfigurowaæ modem, odnieœ siê do
instrukcji obs³ugi (w jêz. Angielskim)
Na p³ycie CD-Rom.

7

Windows 98

A
B

W³¹cz komputer.
Windows 98 automatycznie
wykryje modem. W³ó¿ p³ytê ze
sterownikami do napêdu CD w
komputerze.

C

Poka¿e siê ekran dodawania nowego sprzêtu. Kliknij Dalej.

D

Wybierz opcjê wyszukiwania najlepszego sterownika. Kliknij Dalej.

E
F

D

E

Wybierz napêd CD-Rom. Kliknij
Dalej.
Wybierz zalecan¹ opcjê instalacji sterownika. Kliknij Dalej.

G

Po wyszukaniu sterownika przez
Windows 98, kliknij Dalej.
.

H

Po zainstalowaniu sterownika
przez Windows 98, kliknij Za.
koñcz.

Instalacja modemu zosta³a
zakoñczona. Jeœli chcesz
skonfigurowaæ modem, odnieœ siê do
instrukcji obs³ugi (w jêz. Angielskim)
Na p³ycie CD-Rom.

Dodatkowe informacje oraz rozdzia³ rowi¹zywanie problemów znajdziesz w instrukcji obs³ugi lub skontaktuj siê z pomoc¹ techniczn¹.
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