™Aussie Broadband nbn

تكوين المودم/الراوتر الخاص بك

دليل التثبيت الذاتي لالسلكي الثابت
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.

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

TEL-1

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).
Computer
كمبيوتر
Laptop
البتوب

Phoneالمنزل
هاتف
Home

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

الحالة

ODU

قوة اإلشارة

الحالة

الرمز
أخضر ثابت

الوصف
تشغيل – يعمل بطاقة التيار المتردد

اإلجراء
ال شيء

أخضر يومض

تشغيل – تشغيل من البطارية (إذا تم تركيبها)

تحقق من مصدر الطاقة

أحمر ثابت

تشغيل – تشغيل من البطارية
(إذا تم تركيبها)  /البطارية منخفضة

تحقق من مصدر الطاقة

غير مضاء

انقطاع التيار

تحقق من مصدر الطاقة

اخضر يومض

تشغيل عادي

ال شيء

أصفر يومض

تمهيد/تهيئة الجهاز

أخضر ثابت

وضع االختبار

أحمر ثابت

تم الكشف عن خطأ في النظام

غير مضاء

حالة غير متوقعة

أخضر ثابت

متصل باإلنترنت

أخضر يومض

نشاط

أحمر ثابت

غير متصل باإلنترنت

أحمر يومض

خطأ

غير مضاء

حالة غير متوقعة

أحمر

قوة إشارة منخفضة (ال تشير إلى حالة خطأ)

ال ينبغي أن تسبب مشاكل مع
الخدمة – إذا كنت تواجه مشكالت في
السرعة ،اتصل على الرقم
1300 880 950

أصفر

قوة إشارة متوسطة

ال شيء

أخضر

قوة إشارة عالية

ال شيء

غير مضاء

غير متصل باإلنترنت

ال يتم تشغيل  WNTDقم بتشغيل
الطاقة وأعد فحص األضواء

التعرف على معداتك
ُّ

اآلن سيكون  ™nbnقد قام بتركيب هوائي خارجي ومنفذ حائط وصندوق توصيل  .™nbnتعمل هذه األجهزة معا ً
لتوصيل  ™nbnإلى منزلك.

Outletالحائط
مقبس
Wall

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

منافذ UNI-D
ستتطلب خدمتك مودم/راوتر،
ستحتاج إلى االتصال بأحد هذه
المنافذ.

نقطة توصيل الهوائي الخارجي
يتصل بالهوائي الخارجي .ال
تفصل الكابل عن هذا المنفذ

your premises
المبنى Inside
الخاص بك
داخل
your premises
Outside
الخاص
المبنى
خارج

بك

Outdoor Antenna

هوائي خارجي

ما الذي يخبرك به صندوق توصيل  ™nbnالخاص بك؟

الهوائي الخارجي

يحتوي صندوق توصيل الالسلكي الثابت Fixed
 ™Wireless nbnالخاص بك على عدد من
األضواء التي تسمح لك بتحديد حالة اتصالك باإلنترنت.

تم تركيب الهوائي الخارجي في مكان محدد ليمنحك
أفضل إشارة ،لذلك من المهم عدم وضع أو أال يكون
هناك أي شيء أمامه.

يمكنك استخدام الجدول في الصفحة التالية لتحديد ما
إذا كانت هناك أية مشكالت في خدمة الالسلكي الثابت
 nbn™ Fixed Wireless serviceلديك،
واإلجراء الذي يمكنك اتخاذه إلصالح ذلك.
ً
تأكد من مراقبتك لألضواء لمدة دقيقة تقريبا ،للتأكد
من أنها ال تتغير – ثم قم بتدوين اللون وما إذا كانت
األضواء تومض أم ال في حال احتجت إلى االتصال بنا.

يرجى عدم تحريك أو طالء أو العبث بمعدات ™nbn
بما في ذلك صندوق توصيل  ™nbnوالهوائي
الخارجي ،بما يشمل أي كابالت متصلة بهذه الوحدات.

