™Aussie Broadband nbn

تكوين المودم/الراوتر الخاص بك

دليل التثبيت الذاتي لـ FTTP
NBNCo Network
Termination
إنهاء شبكة
 Deviceجهاز

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
4.انقر على “اإلنترنت” على الجانب األيسر للشاشة.

Modemالمقدم من
المودم
Aussie Broadband Supplied
LAN

WAN

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

5.انقر على “إنشاء جديد”.

TEL-1

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

التعرف على  ™nbnالخاص بك
ُّ
فهم األضواء الموجودة على صندوق توصيل  ™nbnالخاص بك
المؤشر
الطاقة

بصري

الوصف

اإلج راء

مفصولة

ال يوجد توصيل بالطاقة

إذا تم استخدام سلك تمديد أو لوحة طاقة أو
 AC UPSمع  ،NTDقم بتوصيل مزود طاقة
 NBNCoمباشرة بمأخذ التيار المتردد وتأكد
من تشغيل مصدر التيار المتردد

الحالة

أحمر ثابت

يعمل بالبطارية – في حالة انقطاع
التيار الكهربائي الرئيسي

أخضر ثابت

يعمل بالتيار المتردد

وامض باللون
األخضر

 NTDقيد التشغيل

معطل

تم تعطيل NTD

 UNI D1إلى
UNI D4

قام  ™nbnبتثبيت صندوق اتصال داخل منزلك ،وهذه الوحدة بها عدد من المنافذ في الجزء األسفل (واحد منها فقط
نشط مع  )Aussie Broadbandويمكنك استخدامه لتوصيل أجهزتك بـ .™nbn

تحقق من توصيل موصل التصحيح البصري
بالكامل في المنفذ البصري وأنه ليس متعرج
بشكل مفرط

أحمر ثابت

إنذار

صندوق توصيل  ™nbnالخاص بك

أخضر ثابت

ال رابط البصري متصل

وامض باللون
األخضر

نشاط

معطل

 NTDيعمل بدون إخفاق

أحمر ثابت

إخفاق معدات NTD

أخضر ثابت

ال يوجد إنذار ،تم تمكين الوصول إلى
إيثرنت المحلية

معطل

لم يتم توفير الخدمة أو لم يتم
إكتشاف ال رابط

أصفر ثابت

تم اكتشاف رابط 1G

وامض باللون
األصفر

نشاط بيانات 1G

أخضر ثابت

اكتشاف رابط 10/100

وامض باللون
األخضر

نشاط بيانات 10/100

ال يوجد

الطاقة

منافذ UNI-D

منافذ UNI-V

يتصل بنقطة طاقة أو ™nbn
( PSUإذا كان لديك واحداً) .

ستتطلب خدمتك مودم/راوتر،
ستحتاج إلى االتصال بأحد هذه
المنافذ.

يمكن توصيل خدمة  VoIPالخاصة بك
بأحد هذه المنافذ .ال تتصل Aussie
 Broadbandعبر منفذ NTD
لخدمات .VoIP

