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Úvod 

Vážený zákazníku, 

tento text popisuje nastavení USB portu ADSL modemu CellPipe 22A-BX-CZ. Uvedený modem je vybaven 
jedním Ethernet a jedním USB portem. V závislosti na Vámi požadované konfiguraci je možné využít 
libovolný z portů nebo oba porty současně. 

Obchodní značky 
Lucent, logo Lucent a všechny názvy druhů zboží a výrobků firmy Lucent jsou obchodní značky nebo 
ochranné známky společnosti Lucent Technologies, Inc. Ostatní názvy druhů zboží a výrobků jsou obchodní 
značky příslušných majitelů. 
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Postup nastavení USB portu 

Přehled softwaru  
V současné době (prosinec 2003) jsou dostupné dvě verze softwaru pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ. 
Rozlišení jednotlivých verzí je určeno číslicí za zkratkou LUT. 

 Verze 3.915LUT0.8024B je úvodní verze a neobsahuje uživatelské přednastavení pro použití 
USB portu 

 Verze 3.915LUT2.8024B je nová verze a obsahuje uživatelské přednastavení pro použití USB 
portu 

V následujícím textu je uveden obecný postup nastavení uživatelské konfigurace pro USB port, který je 
platný pro všechny verze softwaru ADSL modemu a nezávisí na konfiguraci počítače. Pro jeho použití je 
nutné mít k dispozici ADSL modem, USB kabel, instalační CD a volný USB port na počítači. 

Nastavení ADSL modemu pro použití USB portu 
1. Vložte instalační CD do mechaniky Vašeho počítače 

2. V případě, že nedojde k automatickému spuštění aplikace, spusťte aplikaci „SetupLauncher.exe“, která 
se nachází v kořenovém adresáři instalačního CD. 

3. Vyberte volbu „Instalace ovladačů“ a následně volbu pro příslušný modem. V našem případě se jedná o 
CellPipe 22A-BX-CZ 

4. Postupujte dle pokynů instalačního programu, v určitý okamžik budete vyzváni k připojení ADSL modemu 
k USB portu (pozor: modem 22A-BX nepodporuje napájení z USB rozhraní, proto musí být 
před připojením k počítači zapnutý – t.j. připojen k napájecímu zdroji). 

5. Před dokončením instalace budete v závislosti na operačním systému vyzváni k restartu systému. Po 
úplném dokončení instalace přibude ve složce „Síťová a telefonická připojení“ („Network and Dial-up 
Connections“) nová ikona pro síťovou kartu „Lucent USB IAD LAN Modem“. Nové síťové připojení je 
standardně nastaveno pro příjem adresy z DHCP serveru. 

6. Nyní provedeme ověření funkčnosti nového spojení. Otevřete okno příkazové řádky a zadejte příkaz 
„ipconfig /all“. Na obrazovce se objeví podrobný výpis konfigurace IP adres. 

7. Jestliže je síťovému spoji „Lucent USB IAD LAN Modem“ přiřazena IP adresa 192.168.2.2, je 
software Vašeho ADSL modemu předkonfigurován pro použití USB portu. V případě, že není síťovému 
spoji přiřazena skutečná IP adresa (výpis příkazu ipconfig ukazuje IP adresu 0.0.0.0), je potřeba upravit 
uživatelskou konfiguraci modemu. Podrobný postup úpravy uživatelské konfigurace je uveden v kapitole 
„Změna konfigurace modemu“. Po provedení změn v uživatelské konfiguraci pokračujte  v nastavení 
modemu následujícím bodem. 

8. Pro správnou činnost modemu je potřeba nyní nastavit uživatelské jméno a heslo, které bylo přiděleno 
Vaší ADSL službě. Tyto údaje jsou různé pro každou službu a není je tedy možné zahrnout do 
přednastavené (defaultní) konfigurace. Postup nastavení uživatelského jména a hesla je uveden v 
následující kapitole „Změna přihlašovacího jména a hesla“ 
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Změna přihlašovacího jména a hesla 

1. Proveďte spuštění web managementu otevřením okna internetovského prohlížeče a zadáním adresy 
„10.0.0.138“. Po otevření dialogového okna zadejte přihlašovacího jméno „root“ a heslo „root“. 
Podrobný popis pro použití web managementu je uveden v uživatelské příručce k DSL modemům 
CellPipe, která je součástí balení vašeho modemu.  

2. Po úspěšném přihlášení se objeví úvodní stránka web managementu. 

3. Klikněte na záložku s označením WAN a poté klikněte na volbu PPP. Zobrazí se následující 
obrazovka 

 
4. Klikněte na symbol , který vám umožní provést editaci rozhraní ppp-0.  

 
5. Do položky Login Name zadejte uživatelské jméno a do položky Password zadejte heslo, tyto 

údaje jste získali od Vašeho poskytovatele ADSL služby.  

6. Klikněte na Submit 

7. Nyní je nutné uložit provedené změny a provést restart modemu. Přejděte do menu Admin a zvolte 
Commit & Reboot. 

8. Klikněte na tlačítko Commit pro uložení nastavení. V rozbalovacím menu u položky Reboot Mode 
vyberte volbu Reboot From Last Configuration a následně stiskněte tlačítko Reboot. Dojde k 
restartu modemu s novým uživatelským nastavením. 
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Poznámka:  
Jestliže provedete reset modemu do přednastavené (defaultní) konfigurace, budou Vámi zadané 
údaje přepsány. 
Nepoužívejte, prosím, pro změnu uživatelského jména a hesla volbu Quick Configuration na 
záložce Home. Použitím této volby může dojít ke změně protokolu zabezpečení z CHAP na PAP.  

Změna konfigurace modemu 

1. Pro úpravu konfigurace Vašeho modemu je potřeba nejprve přiřadit správnou IP adresu síťovému spoji 
mezi Vaším počítačem a ADSL modemem. Tuto úpravu provedete otevřením složky „Síťová a telefonická 
připojení“ („Network and Dial-up Connections“). Kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu se síťovým 
spojem k ADSL modemu (jedná se o ikonu s nápovědou „LUCENT USB IAD LAN Modem“) otevřete 
menu a vyberte položku „Vlastnosti“ („Properties“). 

2. Vyberte položku „Internet Protocol (TCP/IP)“ a klikněte na tlačítko „Properties“ („Vlastnosti“). Objeví se 
dialogové okno pro konfiguraci IP adres. Nastavte pevně IP adresu na hodnotu 192.168.2.10 a subnet 
masku na 255.255.255.0 tak, jak je patrné na obrázku. 

 

3. Stiskněte OK pro uložení změn. Správnost nastavení můžete ověřit příkazem „ipconfig /all“ 
v příkazovém okně Vašeho operačního systému. 

4. Nyní je možné spustit web management modemu a provést potřebné změny v uživatelské konfiguraci. 
Spuštění web managementu provedete otevřením okna internetovského prohlížeče, zadáním adresy 
„192.168.2.1“, přihlašovacího jména „root“ a hesla „root“. Podrobný popis pro použití web 
managementu je uveden v uživatelské příručce k DSL modemům CellPipe, která je součástí balení 
Vašeho modemu.  
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5. Po úspěšném přihlášení se objeví úvodní stránka web managementu 

6. Pro správnou funkci USB připojení je potřeba přidat rozsah adres, které bude DHCP server obsažený v 
ADSL modemu přidělovat počítačům připojeným přes USB port. 

7. Vstupte do menu LAN, klikněte na DHCP server a vyberte volbu Add. 

 

8. Zadejte počáteční IP adresu (Start IP Address) 192.168.2.2, koncovou IP adresu (End IP Address) 
192.168.2.3 a síťovou masku (Netmask) 255.255.255.0. 

 

9. Klikněte na položku Submit pro potvrzení změn, poté klikněte na Close pro návrat do menu LAN.  

10. Přejděte do menu Admin a zvolte Commit & Reboot. 

 

11. Klikněte na Commit pro uložení nastavení. V rozbalovacím menu u položky Reboot Mode vyberte 
volbu Reboot From Last Configuration a následně stiskněte tlačítko Reboot. Dojde k restartu 
modemu s novým uživatelským nastavením.  
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12. Po restartu modemu můžete ověřit, že jsou v uživatelské konfiguraci Vašeho ADSL modemu uvedeny 
dva seznamy adres pro přidělování službou DHCP. 

 

13. Poslední krok je úprava přiřazení IP adresy síťovému spoji mezi Vaším počítačem a ADSL modemem zpět 
na přiřazení přes službu DHCP. Tuto úpravu provedete otevřením složky „Síťová a telefonická připojení“ 
(„Network and Dial-up Connections“). Kliknutím pravého tlačítka myši na ikonu se síťovým spojem 
k ADSL modemu (jedná se o ikonu s nápovědou „LUCENT USB IAD LAN Modem“) otevřete menu a 
vyberte položku „Vlastnosti“ („Properties“). 

14. Vyberte položku „Internet Protocol (TCP/IP)“ a klikněte na tlačítko „Properties“ („Vlastnosti“). Objeví se 
dialogové okno pro konfiguraci IP adres. Nastavte automatické přidělování IP adresy i adres DNS 
serverů. 

 

15. Stiskněte OK pro uložení změn. Po tomto kroku bude již USB port Vašeho ADSL modemu i Vašeho 
počítače správně nakonfigurován a Vy se můžete připojit k internetu. 

Poznámka: 

V závislosti na znalostech uživatele a dostupných technických prostředcích je možné některé kroky 
uvedeného postupu provést odlišně. 

V případě obnovení přednastavených (defaultních) hodnot dojde k odstranění přidaného rozsahu adres pro 
DHCP služby a uživatel bude muset uvedený postup zopakovat. Z tohoto důvodu doporučujeme provést 
aktualizaci softwaru Vašeho ADSL modemu na verzi 3.915LUT2.8024B nebo vyšší. Tyto verze již obsahují 
uvedený seznam pro DHCP službu i v přednastavených (defaultních) hodnotách. Postup aktualizace softwaru 
Vašeho ADSL modemu je uveden v následujícím textu a také v „Uživatelském manuálu“ na dodaném CD. 

ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ umožňuje současné použití Ethernet i USB portu pro připojení k síti 
internet. Porty se liší pouze rozsahem adres, které jsou přidělovány službou DHCP serveru. 
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Aktualizace softwaru 

Jak je uvedeno v předešlé poznámce, pro správnou činnost USB portu doporučujeme provést aktualizaci 
softwaru ADSL modemu na verzi, která již přímo podporuje použití USB portu v přednastavených hodnotách. 
V uživatelské příručce je uveden postup aktualizace softwaru přes službu ftp. Následující text popisuje 
uživatelsky příjemnější postup s využitím web managementu. 

1. Otevřete webovský prohlížeč na Vašem počítači a napište v adresovém řádku IP adresu 192.168.2.1 pro 
USB připojení nebo 10.0.0.138 pro připojení přes Ethernet.  

2. Do přihlašovací obrazovky zadejte standardní uživatelské jméno (User Name) a heslo (Password). 
Standardní hodnota pro uživatelské jméno je root a pro heslo také root.  

3. Po úspěšném přihlášení se objeví úvodní stránka web managementu.  

4. Přejděte do Admin menu a klikněte na Local Image Upgrade. Objeví se následující obrazovka 

5. Klikněte na tlačítko Browse… a vyberte soubor TEImage.bin. Tento soubor obsahuje aktualizaci 
softwaru a získáte jej buď od Vašeho poskytovatele služby nebo na webovské stránce www.lucent.cz.  

6. Po výběru souboru s novým softwarem klikněte na tlačítko Upload a tím zahájíte vlastní aktualizaci 
softwaru.  

UPOZORNĚNÍ: Důsledně udržujte při aktualizaci softwaru stabilizované napájení pro CellPipe. Jestliže 
dojde k poruše napájení během aktualizace softwaru, mohl by být obsah paměti narušen a systém pak 
zkolabuje. V takovém případě musíte zavolat na opravu dodavatele Vašeho modemu.  

7. O ukončení přenosu softwaru z Vašeho počítače do ADSL modemu budete informováni následující 
obrazovkou 

8. ADSL modem bude automaticky restartován s novým softwarem. V tento okamžik dojde k přerušení 
Vašeho ADSL spojení k síti internet, neboť Vaše přihlašovací jméno a heslo, které máte přiděleno od 
svého poskytovatele ADSL služby, bude nahrazeno defaultními hodnotami. Pro obnovení spojení je proto 
nutné nastavit přihlašovací jméno a heslo. Podrobný potup pro změnu uživatelského jména a hesla je 
uveden v této příručce v kapitole „Změna přihlašovacího jména a hesla“ 

http://www.lucent.cz/
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