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nbn™دليل تركيب
)FTTC( ألياف حتى الرصيف
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LAN

ـ واي-فاي املطابق الخاص بك* موّجه ال

ـ واي-فاي وصالت ال
هاتفك املطابق*

أجهزتك الخاصة

رشيط إي�نت

سلك التيار 
ـ  الكهربا� ل

nbn™ 

رشيط
هاتف  
  nbn™

nbn™ ـ  جهاز الوصل بال

nbn™ أرشطة مزّودة من (nbn غ� مزّودة من) أرشطة أخرى

* تحقق من املطابقة لدى مزّودك 

مأخذ جداري للهاتف  مقبس التيار الكهربا�

دليل للبدء الرسيع
قبل أن تبدأ، من املهم أن تُكمل قامئة التدقيق التالية:

  أفهُم أن توصيل جهاز الوصل بالـ ™nbn سوف يقطع خدمايت الحالية، وقد تدبّرُت شكالً آخر 
لالتصاالت يكون يف املتناول خالل عملية الرتكيب، مثل هاتف جّوال مشحون.

  لقد فصلت كل األجهزة غري املطابقة عن املآخذ الجدارية لهاتفي، مبا فيها الهواتف القدمية، 
الفاكسات وخدمات اإلنذار.

  تحققت من مزّوديَّ بالتجهيزات وأكدوا يل أن الخدمات التي أعتمد عليها، مثل أجهزة إنذار 
.nbn™ طبية وأمنية وخاصة بالحرائق، سوف تعمل مبوجب خطتي العاملة عىل الـ

 أّي مأخذ جدارّي للهاتف هو الصحيح؟
من األرجح أن يكون املأخذ الجداري الذي يصل هاتفك الحايل أو خدمتك 

الحالية الخاصة باإلنرتنت. راجع الصفحة 6 ملزيد من املعلومات.



 nbn™ 3      التوصيل بشبكة وصل الربودباند الخاصة بالـ
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مأخذ جداري للهاتف  مقبس التيار الكهربا�

 nbn.com.au/FTTC شاهد فيديو عن تركيب تجهيزاتك عرب
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 املعدات يف هذه الحافظة 
)nbn مزّودة من(

 nbn™ املعدات املزّودة من 
nbn هي ملك للـ

هذا يعني أنه ال يجب أن تُنَقل من 
املنزل املركّبة فيه، حتى ولو انتقلت منه.

إلمتام عملية الرتكيب، تحتاج إىل كل التجهيزات املصّورة يف الصفحتني 4 و5. اتصل مبزّودك بالهاتف واإلنرتنت إذا 
كنت تفتقد شيئاً.

nbn™ جهاز الوصل بالـ nbn™ سلك الكهرباء الخاص بالـ
 A  

nbn™رشيط الهاتف الخاص بالـ B  



 nbn™ 5      التوصيل بشبكة وصل الربودباند الخاصة بالـ

 
 رشيط إيرثنت

  nbn™ هذا يصل جهاز وصل الـ 
مبوّجه الـ واي-فاي الخاص بك

موّجه الـ واي-فاي

 معدات أخرى مطلوبة 
)مزّودة من ِقبلك أو من ِقبل مزّودك بالخدمة(

املعدات املصورة هنا هي للدليل فقط

املعدات املزّودة من ِقبلك أو من ِقبل مزّودك بالهاتف واإلنرتنت قد تبدو مختلفة عن تلك 
الظاهرة يف الدليل. ملزيد من التفاصيل، راجع تعليامت الرتكيب من مزّودك.
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تحديد مكان املأخذ الجداري لهاتفك

خطوة أوىل مهمة للرتكيب هي يف تحديد مكان مأخذ 
جداري للهاتف يف منزلك )مثل املأخذ املصّور أدناه(.

أّي مأخذ جداري للهاتف هو الصحيح؟

من األرجح أن يكون املأخذ الجداري املوصول 
حالياً بهاتفك أو خدمة اإلنرتنت لديك. يف وضع 
مثايل، يكون مكانه فقط عىل مسافة قريبة من 

مقبس التيار الكهربايئ.

ماذا لو كان لدّي عدة مآخذ جدارية للهاتف يف 
منزيل؟

سوف تعرف أن املأخذ الصحيح موصول عندما 
وضوء الربودباند   يتحّول لون ضوء الوصل
عىل جهاز الوصل بالـ ™nbn إىل األزرق الداكن. 

راجع الصفحة 12 ملزيد من املعلومات.



 nbn™ 7      التوصيل بشبكة وصل الربودباند الخاصة بالـ

ماذا لو كان عندي مأخذ جداري للهاتف من الطراز 
القديم؟

إذا كان لديك مأخذ جداري للهاتف مثل املأخذ 
املصّور أدناه، تحتاج لرشاء محّول من أجل الوصل 
بخطتك العاملة عىل الـ ™nbn. ميكن العثور عليه 

لدى معظم متاجر الخردوات أو األدوات الكهربائية.

يف معظم الحاالت، ميكنك تركيب محّولك بنفسك. 
لكن إذا احتجت ملساعدة، اتصل مبزّودك بالهاتف 

واإلنرتنت.

ماذا لو مل يكن لدّي مأخذ جداري للهاتف؟

للوصل بخطتك العاملة عىل الـ ™nbn عرب 
التوصيل بالـ FTTC، من املهم أن يكون 
لديك مأخذ جداري للهاتف مركّب. إذا مل 

يكن لديك مأخذ، أو كان لديك فقط مأخذ 
رشيط جداري )مثالً للتلفزيون املدفوع(، 

اتصل مبزّودك بالهاتف واإلنرتنت.
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nbn™ جهاز الوصل بالـ

هل سأكون قادراً عىل استخدام أجهزيت الخاصة باالتصاالت خالل عملية الرتكيب؟ 

توصيل جهاز الوصل بالـ ™nbn سوف يقطع خدماتك الحالية موقتاً، مبا فيها أجهزتك الخاصة بالهاتف 
واإلنرتنت وأجهزة اإلنذار الطبية واألمنية والخاصة بالحرائق. هذا يعني أنه من املهم أن يكون لديك 

شكل بديل لالتصاالت يف املتناول خالل عملية الرتكيب، مثل هاتف جّوال مشحون.

إقرأ ملصق التحذير الذي يغطي منافذ جهاز الوصل بالـ ™nbn، ثم قم بإزالته وتخلص منه.

تحقق من أن تكون لوحة اإلشارة الضوئية يف أعىل جهاز الوصل بالـ ™nbn مرئية. إذا مل تكن كذلك، إسحب 
الغطاء لفتحه.

1nbn™ إقطع خدماتك الحالية وحّض جهاز الوصل بالـ

قم بفصل كل األجهزة غري املطابقة عن املآخذ الجدارية لهاتفك، مبا فيها الهواتف القدمية، 
الفاكسات وخدمات اإلنذار. يضمن ذلك أن تشتغل خطتك العاملة عىل الـ ™nbn بشكل صحيح.



 nbn™ 9      التوصيل بشبكة وصل الربودباند الخاصة بالـ
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ماذا لو مل يكن هناك مقبس كهربايئ قرب املأخذ الجداري لهاتفي؟

يف بعض الحاالت، قد تحتاج الستخدام محّول مزدوج، أو سلك ممّدد أو لوحة كهربائية للوصول إىل أقرب 
مقبس كهربايئ لديك، برشط أن تكون آمنة. تفادى استخدام رشيط هاتفي ممّدد مكانه، ألن ذلك 

يستطيع إبطاء رسعة الوصل لديك.

A  الخاص بالـ ™nbn واملزوَّد مع جهاز الوصل بالـ ™nbn وأَدِخل أحد الطرفني يف املنفذ  خذ سلك الكهرباء 
 حيث الحرف ‘A‘ . أَدِخل الطرف اآلخر يف مقبس كهربايئ قريب وشّغله. 

 nbn™ سلك الكهرباء الخاص بالـ A  

توصيل جهاز الوصل بالـ ™nbn بالكهرباء2
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ال وجود لألضواء الزرقاء الداكنة؟

تحقق من أن كل األرشطة موصولة بإحكام يف جهاز الوصل بالـ ™nbn والجدار. إذا كانت كذلك، وال تزال 
األضواء غري زرقاء بعد 15 دقيقة، حاول توصيل جهاز الوصل بالـ ™nbn مبأخذ جداري آخر للهاتف. إذا 

كان ال يزال غري عامل، اتصل مبزّودك بالهاتف واإلنرتنت. 

B الخاص بالـ ™nbn واملزّود مع جهاز الوصل بالـ ™nbn يف املنفذ الرمادي حيث  أَدِخل رشيط الهاتف 
الحرف ‘B‘، وأَدِخل الطرف اآلخر يف املأخذ الجداري لهاتفك.

إنتظر حتى يتحّول لون ضوء الوصل  وضوء الربودباند يف أعىل الجهاز إىل األزرق الداكن )قد 
يستغرق ذلك فرتة تصل إىل 15 دقيقة(. ال تنزع الجهاز من القابس خالل هذا الوقت. تذكّر، لن تعمل 

خدماتك الحالية للهاتف واإلنرتنت واإلنذار خالل هذه الفرتة الوجيزة من التوصيل، وحتى يكتمل تركيب 
موّجه الـ واي-فاي الخاص بك.

 قم بتوصيل جهاز الوصل 3
nbn™ 15الخاص بالـ

nbn™رشيط الهاتف الخاص بالـ B   

دقيقة

ىل 
ظر لفرتة تصل إ

إنت
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أّدِخل رشيط إيرثنت املزّود مع موّجه الواي-فاي الخاص بك أو مبزّودك يف املنفذ األصفر حيث الحرف ‘C‘ عىل 
جهاز الوصل بالـ ™nbn. أَدِخل الطرف اآلخر يف املنفذ الصحيح عىل موّجه الواي-فاي الخاص بك، وقم 

بتشغيل تياره الكهربايئ.

إذا مل تكن متأكداً ما هو املنفذ الصحيح، تحقق من التعليامت املزّودة مع موّجهك، أو اتصل مبزّودك بالهاتف 
واإلنرتنت.

قم بتوصيل معداتك األخرى5

ميكن فقط توصيل تجهيزات مثل الكمبيوتر الخاص بك وهاتفك يف موّجه الواي-فاي الخاص بك بواسطة 
أرشطة أو الواي-فاي. تحقق من التعليامت املزّودة مع موّجهك، أو اتصل مبزّودك ملعرفة ما إذا كنت بحاجة 

لرتكيب شبكة واي-فاي جديدة عىل املوّجه الخاص بك للقيام بذلك.

رشيط إيرثنت

موّجه الـ واي-فاي

قم بتوصيل املوّجه الخاص بك أو مبزّودك4
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ماذا تعني األضواء عىل جهاز الوصل بالـ ™nbn؟

تحديثات النظام

بني حني وآخر، يقوم جهاز الوصل بالـ ™nbn بتحديث نفسه. عندما يحدث ذلك، قد تومض اإلشارات 
الضوئية باللون األزرق لعدة دقائق.

ضوء الكهرباء – يكون هذا بلوٍن أزرق 
 nbn™ داكن عندما يكون جهاز الوصل بالـ

موصوالً بالكهرباء.

ضوء الوصل – يكون هذا بلوٍن أزرق داكن عندما يكون 
جهاز الوصل بالـ ™nbn يف صدد تزويد معدات شبكة 
الوصل بالـ ™nbn خارج منزلك بالتيار. إذا كان الضوء 

بلوٍن أحمر، اتصل مبزّودك بالهاتف واإلنرتنت.

ضوء شبكة املنطقة املحلية )LAN( - يكون هذا بلوٍن أزرق داكن 
أو أصفر داكن عندما يكون جهاز الوصل بالـ ™nbn واملوّجه الخاص 
بك موصولنْي، لكنه يومض عندما يتم تناقل املعلومات بني بعضهام 

)مثالً عندما تتصفح اإلنرتنت(

ضوء الربودباند - يكون هذا بلوٍن أزرق داكن عندما 
يكون جهاز الوصل بالـ ™nbn عىل تواصل مع شبكة 

.nbn™ الوصل بالـ



 nbn™ 13      التوصيل بشبكة وصل الربودباند الخاصة بالـ

  لديَّ جهاز الوصل بالـ ™nbn واملوّجه معاً 
)إن مل يكن كذلك، اتصل مبزّودك بالهاتف 

واإلنرتنت(.

  سلك الكهرباء املتصل بجهاز الوصل بالـ 
™nbn موصول بشكل محكم من الجهتني 

معاً.

  لون أضواء الكهرباء، والوصل والربودباند 
يف جهاز الوصل بالـ ™nbn أزرق داكن 

)إن مل يكن كذلك، اتصل مبزّودك بالهاتف 
واإلنرتنت(.

  رشيط الهاتف الخارج من جهاز الوصل 
بالـ ™nbn إىل الجدار محكم وليس 

مضغوطاً أو مشبوكاً أو ملوياً )ميكن لذلك 
أن يسبب انقطاعاً أو تقصرياً للرشيط(.

 هل لديك مشكلة مع جهاز الوصل بالـ ™nbn؟ 
جرّب قامئة التحقق هذه:

  حاولت إعادة ترتيب جهاز الوصل بالـ 
™nbn عن طريق الضغط عىل زر 

“RESET” ملدة ثانية إىل ثانيتني.

  تحققت من أنني أستخدم موّجه 
واي-فاي مطابق مع خطتي العاملة عىل 

.nbn™ الـ

  حاولت استخدام مآخذ جدارية أخرى 
لهاتفي يف منزيل لرؤية ما إذا كانت 

خطتي العاملة عىل الـ ™nbn ناشطة من 
خاللها.

هل تحتاج إىل املزيد من املساعدة؟

اتصل مبزّودك بالهاتف واإلنرتنت أو 
زرnbn.com.au/FTTC ملزيد من 

املعلومات.
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أسئلة شائعة

ماذا أفعل إذا كان لدّي انقطاع يف الخدمة لفرتة 
طويلة أو مشكلة يف الوصل؟

إذا كانت لديك مشكلة بالوصل، يجب مراجعة 
قامئة التحقق الخاصة باستكشاف األخطاء 

وتصليحها عىل الصفحة 13. إذا واجهت انقطاعاً 
مطّوالً يف الخدمة، يجب أن تتصل مبزّودك 

بالهاتف واإلنرتنت.  

مبن أتصل إذا احتجت إىل مساعدة؟

إذا كانت لديك أّي أسئلة، أو كنت تواجه انقطاعاً 
مطّوالً أو تريد اإلبالغ عن خلل، اتصل مبزّودك 

 nbn.com.au/FTTC بالهاتف واإلنرتنت أو زر
ملزيد من املعلومات.

 nbn™ هل أستطيع أن أصل جهاز الوصل بالـ
بلوحة كهربائية؟

يوىص بأن تصل جهاز الوصل بالـ ™nbn مبقبس 
كهربايئ مثبّت. إذا مل يكن ذلك ممكناً، تستطيع 
استخدام محّول مزدوج، أو سلك ممّدد أو لوحة 

كهربائية، برشط أن تكون آمنة.

هل جهاز الوصل بالـ ™nbn وأرشطته آمنة؟

نعم. يستخدم جهاز الوصل بالـ ™nbn توصيالت 
ثابتة فقط، وهي ليست مصممة إلصدار إشعاع 

السليك. لكن، مبا أن األرشطة تنقل الكهرباء، ال 
يجب أبداً أن تلويها أو تتالعب بها.

ماذا لو ألحقت رضراً غري متعمد بأي تجهيزات 
مزّودة من ™nbn؟

عليك أن تتحدث مع مزّودك بالهاتف واإلنرتنت 
لتصليحها )قد تنطبق رسوم(.

ماذا يحصل لجهاز الوصل بالـ ™nbn وغريه من 
التجهيزات إذا رحلت؟

كل التجهيزات املزّودة من ™nbn هي ملك للـ 
nbn ويجب عدم إزالتها من املنزل الذي تم 

تركيبها فيه. تحدث مع مزّودك بالهاتف واإلنرتنت 
للحصول عىل نصيحة حول نقل خدماتك الخاصة 

بالهاتف واإلنرتنت إىل عنوانك الجديد. 



 nbn™ 15      التوصيل بشبكة وصل الربودباند الخاصة بالـ

انتقلت إىل منزل يحتوي عىل جهاز الوصل بالـ 
™nbn. كيف أشّغله؟

اتصل مبزّوٍد للهاتف واإلنرتنت لطلب خطة عاملة 
عىل الـ ™nbn يف عنوانك الجديد.

أعتمد عىل جهاز إنذار طبي أو أمني أو خاص 
بالحرائق، هل يجب عيّل أن أقوم بأي يشء قبل 

االنتقال؟

نعم، يجب أن تتصل مبزّودك بالجهاز قبل االنتقال 
للتأكد من أنه سيعمل عىل خطتك العاملة عىل الـ 

™nbn، أو ما إذا كان عليك أن تجد حالً بديالً. 

يجب أيضاً أن تُجري فحصاً لجهاز اإلنذار لديك يف 
اليوم الذي يتم فيه تفعيل خطتك الجديدة.

إذا كان لديك جهاز إنذار طبي، أو جهاز إنذار 
للحرائق، أو هاتف للطوارئ يف مصعد، يجب أن 

تسجل هذه الخدمات لدى nbn عرب االتصال 
 بالرقم 300 227 1800 أو زيارة 
nbn.com.au/compatibility

هل ستعمل أجهزيت خالل انقطاع التيار 
الكهربايئ؟

 nbn™ األجهزة املوصولة بخطتك العاملة عىل الـ
لن تشتغل خالل انقطاع التيار الكهربايئ، لذا 

يجب أن تأخذ يف االعتبار جعل شكل بديل من 
االتصاالت يف املتناول، مثل هاتف جوال مشحون. 

إذا كان لديك جهاز للسالمة الحرجة مثل إنذار 
طبي، إنذار للحرائق أو هاتف للطوارئ يف مصعد، 

تحدث مع مزّودك بالجهاز قبل أن تنتقل عن 
حلول بديلة ليك تبقي خدمتك ناشطة خالل 

انقطاع الكهرباء.

 nbn™ أين يجب أن أضع جهاز الوصل بالـ
الخاص يب؟

ضع جهاز الوصل بالـ ™nbn الخاص بك بعيداً عن 
أشعة الشمس املبارشة، يف ناحية باردة وجافة 

معرّضة للتهوئة )ليس يف ناحية رطبة مثل املطبخ، 
غرفة الغسيل أو تحت نافذة(. ال تغطي جهاز 

الوصل بالـ ™nbn الخاص بك.
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 ملشاهدة فيديو عن
 تركيب تجهيزاتك، زر 
nbn.com.au/FTTC


