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تكوين المودم/الراوتر الخاص بك

التعرف على  ™nbnالخاص بك
ُّ

تكوين مودم/راوتر  Aussie Broadbandلـ FTTC

فهم األضواء الموجودة على صندوق توصيل  ™nbnالخاص بك

تسجيل الدخول إلى المودم/الراوتر
1.افتح متصفح الويب.
2.ادخل  192.168.20.1في شريط العنوان.
3.سيُطلب منك إما االنتقال من خالل معالج اإلعداد
أو التخطي إلى القائمة الرئيسية.
انقر على “ال ،تخطي إلى القائمة الرئيسية ”.وادخل اسم
المستخدم وكلمة المرور .إذا تمت إعادة تعيين إعدادت المصنع
للمودم/الراوتر ،فيجب أن يكون كل من اسم المستخدم وكلمة
المرور “.”admin

مالحظة – هذا مطلوب فقط إذا
كان لديك إعادة ضبط المصنع
للمودم/الراوتر؛ خالف ذلك،
فإن Aussie Broadband
لديه جهاز تم تكوينه مسبقا ً
خصيصا ً لخدمتك.

الضوء

اللون
ال يوجد

الطاقة

4.انقر على “اإلنترنت” على الجانب األيسر للشاشة.
5.انقر على “إنشاء جديد”.

ماذا يحدث؟
الجهاز مطفأ

أزرق

الطاقة موصلة بالجهاز

ال يوجد

الجهاز غير متصل بمعدات شبكة وصول
 ™nbnخارج منزلك

تحقق من توصيل جميع الكابالت بشكل
صحيح

أزرق (يومض)

الجهاز قيد التشغيل

انتظر حتى يكتمل اإلعداد (حتى  30دقيقة)
– يجب أن يتحول الضوء بعد ذلك إلى
اللون األزرق الثابت

أزرق ثابت

الجهاز متصل بمعدات شبكة وصول ™nbn
خارج منزلك

ال شيء – هذا طبيعي

أحمر ثابت
(أو يومض)

قد يكون هناك عطل في الخط أو مشكلة تؤثر
على جهاز توصيل ™nbn

7.انقر على زر “تطبيق”.
8.انقر على زر “تطبيق/حفظ”.
9.تهانينا ،يجب أن تكون اآلن قادرا على الوصول إلى اإلنترنت (راجع الصفحة  3من دليل اتصال
 ™Aussie Broadband nbnالخاص بك للحصول على التفاصيل الالسلكية).

النطاق العريض

التعليمات عرضة للتغيير بناء على تحديثات البرامج الثابتة .للحصول على أحدث اإلرشادات خطوة
بخطوة (بالصور)
تفضل بزيارة aussiebroadband.com.au/fttnmodem
لمزيد من المعلومات أو للدعم الفني اتصل على الرقم 1300 880 905
aussiebroadband.com.au

شبكة المنطقة المحلية
()LAN

قم بتوصيل الجهاز وتشغيل مأخذ الطاقة
ال شيء – هذا طبيعي

التوصيل

6.للحصول على “الوصف” ،اكتب “ .”Aussie Broadbandضمن “خدمة اإلنترنت” حدد
“‘ .“ Ethernet WANثم ضمن “نوع االتصال” حدد “ IPالديناميكي”.

اإلجراء

افصل التيار الكهربائي عن جهاز توصيل
 ™nbnواتصل بمزود خدمة الهاتف
واإلنترنت لديك

أحمر/أزرق بالتبادل

قد يكون هناك عطل في الخط ،مثل الهاتف
المعلق

افصل جميع األجهزة غير المتوافقة من
مقبس الهاتف بالحائط – إذا لم يؤدي ذلك
إلى حل المشكلة ،اتصل بمزود الهاتف
واإلنترنت لديك

ال شيء

رابط النطاق العريض للجهاز معطل

إذا كانت أضواء الطاقة واالتصال زرقاء
ثابتة ،ولكن ضوء النطاق العريض مطفأ،
اتصل بمزود الهاتف واإلنترنت لديك

أزرق ثابت

الجهاز متزامن مع DSL

ال شيء – هذا طبيعي

أزرق (يومض)

مزامنة  DSLأو تحديث البرنامج قيد التقدم

انتظر حتى يكتمل التحديث – يجب أن
يتحول الضوء بعد ذلك إلى اللون األزرق
الثابت

ال شيء

ال يوجد اتصال إيثرنت بالجهاز

تحقق من توصيل جميع الكابالت بشكل
صحيح وتشغيل موجه البيانات

أزرق/أصفر
(ثابت أو يومض)

البيانات تتدفق بين جهاز اتصال ™nbn
وبوابة  WiFiالخاصة بك

ال شيء – هذا طبيعي

