Fast DSL internet
Návod pro instalaci služby
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Obsah balíčku

Širokopásmový modem
(typ vyobrazeného modemu se může lišit,
postup zapojení však zůstává stejný)

Napájecí zdroj k širokopásmovému
modemu

Černý kabel

Bílý (šedý) kabel

Červený (žlutý) kabel

Frekvenční rozdělovač (splitter)

Frekvenční rozdělovač (splitter)

CD-ROM – návody k modemu
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1. Důležité informace
A) Po provedení instalace budou vaše telefony funkční pouze tehdy, budou-li všechny připojeny za
splitterem. Splitter musí být umístěn jako první zařízení za koncovým bodem telefonní sítě (první
telefonní zásuvkou).
B) Zjistěte, zda má Váš počítač síťovou kartu ethernet a mechaniku CD-ROM. Pokud tomu tak není, je
třeba, abyste před instalací kontaktovali zákaznický servis.
C) Pokud vaše telefonní linka není ukončena telefonní zásuvkou RJ-11 (viz obr. 2), volejte poruchovou
službu Telefonica O2 (tel. č. 800 184 084), kde máte možnost objednat si bezplatnou úpravu telefonní
zásuvky.
D) Prohlédněte si předem obsah krabice, abyste si ujasnili, jak vypadají jednotlivé prvky. Pro orientaci
použijte přehled obsahu na protější stránce. Jestliže v krabici cokoliv chybí, neprodleně kontaktujte
zákaznický servis.
E) Rozmyslete si, jak budou jednotlivé přístroje rozmístěny, a zkontrolujte, zda jsou kabely dostatečně
dlouhé, aby dosáhly až k požadovanému umístění. Sestavte si eventuálně jednotlivé přístroje na
zkoušku.
F) Kabely jsou barevně rozlišeny, což vám pomůže s orientací pro správné zapojení. Postupujte dle
návodu.
G) V případě problémů nastalých během instalace můžete kontaktovat naše zákaznické oddělení na čísle
222 261 000.

2.
Odpojte telefon z nástěnné zásuvky (v případě euroISDN2 linky odpojte z nástěnné zásuvky namísto
telefonního přístroje NT koncové zařízení). Připravte si splitter a bílý (šedý) kabel. Připojte kabel k telefonní
zásuvce a k LINE-zdířce splitteru.
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3. Analogová linka / euroISDN2 linka
Nyní můžete svůj telefonní přístroj (koncové ISDN zařízení NT) opět zapojit. Zasuňte telefonní zástrčku do
splitteru do zdířky TEL. Od této chvíle lze používat pouze telefony připojené za splitterem, telefonní
přístroje připojené napřímo k jiné zásuvce budou nefunkční. Ověřte si opětovnou funkci telefonní služby
zavoláním.

Upozornění: služba euroISDN2 může být funkční až po 60 sekundách.
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4.
Připravte si širokopásmový modem a černý kabel. Propojte tímto kabelem ADSL zdířku splitteru a DSL zdířku
modemu.

5.
Připravte si napájecí zdroj širokopásmového modemu a tahem sejměte ochranný kryt.

Připojte napájecí zdroj malým kulatým konektorem ke zdířce POWER širokopásmového modemu. Poté
zasuňte zdroj do zásuvky 230 V. Zapněte modem vypínačem (některá zařízení Zyxel Prestige jsou bez
vypínače).

Fast Communication s. r. o., Ke Klubovně 1650/9, 155 00 Praha 5, IČ: 29021499, DIČ: CZ29021499
 +420 245 009 531,  info@fastcommunication.cz, www.fastcommunication.cz
Zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 160522

6.
Připravte si červený (žlutý) kabel. Potom najděte zdířku ethernet svého počítače. Zdířka se běžně označuje
nápisem „ethernet", eth, označením 10/100 nebo označením 10B1.
Nyní připojte zástrčku červeného kabelu k LAN zdířce širokopásmového modemu a ke zdířce ETHERNET
vašeho počítače. Modem dle typu obsahuje 1 až 4 zdířky LAN. Červený (žlutý) kabel můžete zapojit do
libovolné z nich.

7.
Zkontrolujte, zda je telefonní zásuvka pomocí bílého (šedého) kabelu připojena do LINE zdířky splitteru.
Zkontrolujte, zda je zdířka ADSL splitteru propojena s DSL zdířkou širokopásmového modemu pomocí
černého kabelu. Jestliže jsou kabely použity nesprávně, musíte instalaci začít od začátku.
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8.
Zkontrolujte, zda je počítač i širokopásmový modem zapnutý. Modem provádí po spuštění autotest, který
trvá asi jednu minutu. Autotest je ukončen, jakmile kontrolka PWR/SYS svítí zeleně.

PWR/SYS (Power)
Zelená kontrolka signalizuje zapnutí modemu a jeho připojení k napájení. Pokud tomu tak není, zkontrolujte
napájení a zapnutí modemu, případně kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 222 261 000.
LAN (10/100 M)
Kontrolky LAN svítí a při přenosu dat blikají zeleně nebo oranžově. Pokud tomu tak není, zkontrolujte zda
jsou počítač a modem zapnuty a zda jsou správně propojeny. Modem dle typu obsahuje 1 až 4 kontrolky
LAN. Pokud máte stále problémy, kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 222 261 000.
DSL
Kontrolka DSL bliká zeleně při navazování spojení a poté trvale svítí zeleně. Jestliže po uplynutí pěti minut
stále bliká, svítí červeně nebo nesvítí vůbec, zkontrolujte zapojení kabelů ze splitteru a telefonní zásuvky
nebo kontaktujte prosím zákaznický servis na čísle 222 261 000.
PPP (Internet)
Pravidelně pomalu bliká při navazování spojení, poté svítí trvale, s občasným nepravidelným problikáváním
při přenosu dat. V případě potíží kontaktujte zákaznický servis na čísle 222 261 000.

Pozn: Na modemu můžete nalézt též kontrolky WLAN nebo USB (dle typu konkrétního modemu).
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9. Schéma výsledného zapojení
Analogová linka

euroISDN2 linka

Pokračujte dle Návodu nastavení modemu a spuštění služby.
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