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Podłączanie Bramy ADSL
W punkcie 1, dow iesz się jak podłączyd
bram ę AD SL do linii z usługą oraz do
kom puterów w biurze lub w dom u.
Po pierw sze upew nij się, że wszystkie
urządzenia, w Twojej sieci LAN są w yłączone (dotyczy to także kom puterów i
Bramy ADSL).

A. Podłącz w tyczkę

przew odu telefonicznego do gniazdka w ścianie, do
którego została doprow adzona
usługa AD SL
N O TA: W celu uniknięcia zakłóceo
będzie konieczne zastosowanie
mikrofiltra lub splittera. Skontaktuj się z dostaw cą usługi aby uzyskad w ięcej inform acji. (Jeśli m asz
ISDN , w ów czas nie potrzebujesz
mikrofiltra)

B.

Podłącz drugi koniec tego kabla do
portu LINE na tylnym panelu Bramy
ADSL.

C.

Podłącz jedną w tyczkę ethernetowego kabla sieciowego do karty
sieciowej w Twoim komputerze
(Rysunek C1). Drugą w tyczkę tego
kabla podłącz do jednego z portów
Ethernet, na tylnym panelu Bramy
(Rysunek C2).
Czynnośd tą pow tórz dla każdego
kom putera, który chcesz podłączyd
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do Bramy ADSL.
Jeśli chcesz podłączyd w ięcej niż
cztery komputery do Bramy, musisz skorzystad z dodatkow ego
przełącznika lub koncentratora.
NOTA: Jeśli karta sieciow a w
Twoim komputerze nie jest skonfigurowana, niezbędne inform acje
znajdziesz w instrukcjiobsługi.

D. Podłącz zasilacz sieciow y do Barm y i
do gnaizdka w ścianie (Rysunek D )

E.

W łącz Bram ę AD SL, po czym w łącz
pierw szy kom puter,który w ykorzystasz do skonfigurow ania ustaw ieo
Bramy ADSL.

W ażne: U pew nij się, że m ikrofiltr lub
splitter jest um ieszczony tylko m iędzy
telefonem a gniazdkiem w ścianie, a
nie m iędzy Bram ą a gniazdkiem . W
przeciw nym w ypadku Tw ój AD SL się
nie połączy (Jeśli korzystasz z ISD N ,
nie potrzebujesz mikrofiltra).
Przejdź do punktu 2:Konfiguracja
Bramy ADSL

D

Konfiguracja Bramy ADSL
W punkcie 2,dow iesz się jak skonfigurow ad Bram ęAD SL2+ W ireless-N ,aby m ied
dostęp do Internetu przez sw ojego dostaw cę usługi (ISP). N iezbędne będą inform ację o ustaw ieniach, które pow inieneś uzyskad od Tw ojego ISP.
Inform acje te pokazują, jak skonfigurow ad kom putery, aby m iały dostęp do
Internetu. Poniew aż teraz będziesz
w ykorzystyw ał Bram ę do podzielenia
dostępu do Internetu dla kilku kom puterów , użyjtych inform acjido konfiguracji
Bram y AD SL zam iast kom puterów .
N O TA: Bram ę w ystarczy skonfigurow ad
jednokrotnie.

A. O tw órz przeglądarkę w w w

(m ożesz
zobaczyd kom unikat o błędzie. Kontynuuj zgodnie z poniższym i w skazów kam i). W pole adresu w pisz
http://192.168.1.1.N aciśnijEnter.

B. Zostanie w yśw ietlone okno w eryfikacji użytkow nika (U żytkow nicy
systemu Windows XP zobaczą ekran
Połącz z 192.168.1.1).W pisz m ałym i
literami admin w pole nazw y użytkownika oraz admin w pole hasła.
Kliknij przycisk OK.
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C.

Zostanie w yśw ietlony ekran Basic
Setup z w ybraną zakładką Setup.
O pierając się na inform acjach od
dostaw cy usługi internetow ejw prow adź następujące inform acje.
Virtual Circuit (VPI i VCI): Te pola dotyczą dw óch w ilekości: VPI (Virtual
Path Identifier) oraz VCI (Virtual
Channel Identifier).Tw ójISP poda Ci
prw idłow e ustaw ienia dla każdego
pola.

D. Encapsulation: Bram a

AD SL obsługuje kilka typów kapsułkow ania. Te
najczęściej w ykorzystyw ane zostały
opisane poniżej. W szystkie m etody
przedstaw iono w instrukcji obsługi
(w jęz.Angielskim) na płycie CD.

C

Wymagane ustawienia będą się różnid w zależności od w ybranejm etody kapsułkow ania. Tw ójISP poda Ci
praw idłow e w artości.

RFC 1483 Bridged
Dynamic IP Address

a.

Wybierz RFC 1483 Bridged jako metodę kapsułkow ania.

b.

W ustawieniach adresu IP Zaznacz
pole Obtain an IP Address Automatically.

c.

Kliknij przycisk Save Settings aby zapisad ustaw ienia.

Dynamiczne IP

Static IP Address

a.

Wybierz RFC 1483 Bridged jako metodę kapsułkow ania.

b.

W ustawieniach adresu IP zaznacz
pole Use the following IP Address.

c.

Wpisz adres IP (IP Address) im askę
sieciow ą (Subnet Mask).

d.

W pisz adres Bram y
(Default Gateway).

e.

W pisz adresy serw erów D N S w pola
Primary i/lub Secondary. Musisz
w pisad przynajm niej jeden adres
DNS.

f.

Kliknij przycisk Save Settings aby zapisad ustaw ienia.

Statyczne IP

dom yślnej

RFC 1483 Routed lub IPoA

a.

Wybierz RFC 1483 Routed lub IPoA
jako metodę kapsułkow ania.

b.

W ustawieniach adresu IP zaznacz
pole Use the following IP Address.

c.

Wpisz adres IP (IP Address) im askę
sieciow ą (Subnet Mask).

RFC 1483 Routed

d.

W pisz adres Bram y
(Default Gateway).

e.

W pisz adresy serw erów D N S w pola
Primary i/lub Secondary. Musisz
w pisad przynajm niej jeden adres
DNS.

f.

Kliknij przycisk Save Settings aby zapisad ustaw ienia.

dom yślnej

IPoA

RFC 2516 PPPoE lub RFC
2364 PPPoA

a.

Wybierz PPPoE lub PPPoA jako
metodę kapsułkow ania.

PPPoE
b.

Jeśli w ybrałeś PPPoE, w pisz nazw ę
usługi (Sevice N am e) – jeśli jest to
wymagane przez Twojego ISP.

c.

Wpisz nazw ę użytkow nika (U ser N ame)

d.

W pisz hasło (Passw ord)

e.

Zaznacz Keep Alive, jeśli zaw sze
chcesz byd połączony z usługą, lub
zaznacz Connect on Demand, jeśli
chcesz zarządzad czasem połączenia
z usługą.

f.

Kliknij przycisk Save Settings aby zapisad ustaw ienia.

PPPoA

Bridge Mode Only
Jeśli używ asz Bramy ADSL jako mostu,
który działa jak m odem AD SL ustaw tryb
Bridge Mode Only. Wszystkie ustawienia
NAT iroutingu zostaną zablokow ane

E.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś kliknij
przycisk Save Settings, aby zapisad
ustawienia konfiguracyjne. Zamknij
przeglądarkę w w w .

F.

Konfiguracja bezprzewodowa: Inform acje dotyczące konfiguracji Bramy
do pracy w sieci bezprzewodowej
znajdziesz w instrukcji użytkow nika
(w jęz. Angielskim) na płycie CD.
Linksys zaleca zm ianę ustaw ieo sieci
Wi-Fi z w artości dom yślnych i skonfigurowanie odpowiednich mechanizm ów bezpieczeostw a.

Konfiguracja Bram y AD SL zakooczyła się
pow odzeniem . Spraw dź ustaw ienia otw ierając przeglądarkę w w w z dow olnego kom putera i w pisując adres:
www.linksys.com/registration
Jeślinie m ożesz otw orzyd naszej strony
www, przejrzyj jeszcze raz punkty pośw ięcone instalacji i konfiguracji Bram y
lub przeczytajrodziałdotyczący rozw iązyw ania problem ów w instrukcji obsługi.

Bridge Mode Only

D odatkow e inform acje i rozw iązywanie
problem ów znajdziesz w instrukcjiobsługina płycie CD -Rom lub Pomocy technicznej firmy Linksys.
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