
DỊCH VỤ 
OPTUS NBN
 TẬP HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI - LẮP ĐẶT

Chúng tôi sẵn sàng giúp quí vị thiết lập và vận hành.

MUỐN HỎI VỀ NBN?
• Ghé thăm bộ phận chuyên trách Hỗ Trợ Khách 

Hàng NBN của chúng tôi tại
www.optus.com.au/support 

• Gọi chúng tôi qua số 1300 300 427

• Ghé vào cửa hàng Optus gần nơi quí vị

CÁCH KIỂM TRA LƯỢNG DỮ LIỆU 
SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 
OPTUS
Với My Account, quí vị không cần phải chờ đợi trên 
điện thoại để hỏi han. Tiện ích này giúp quí vị dễ 
dàng truy cập tài khoản của mình 24/7, xem lượng 
dữ liệu sử dụng, thanh toán hóa đơn trực tuyến và 
nhiều chức năng khác.

Đăng ký dùng My Account với 3 bước đơn giản:

1. Vào trang optus.com.au/MyAccount và bấm 
vào liên kết Sign up now.

2. Nhập thông tin dịch vụ Optus của quí vị. Thông 
tin này có thể là số điện thoại bàn, số di động 
Optus hoặc tên truy cập internet - sau đó làm 
theo hướng dẫn.

3. Sau khi đăng ký xong, quí vị có thể đăng nhập, 
chọn dịch vụ NBN, xem lượng dữ liệu sử dụng 
hàng tháng và chi tiết hợp đồng NBN của quí vị.

ĐỔI ĐỊA CHỈ
Nếu đổi địa chỉ, quí vị không được mang thiết bị 
NBN đi vì thiết bị này thuộc sở hữu của công ty 
NBN nhưng đừng quên thiết bị Optus của quí vị!

Xin gọi số 1300 300 427 càng sớm càng tốt để 
chúng tôi có thể thu xếp việc kết nối lại cho quí vị.

HỖ TRỢ
LIÊN TỤC CỦA OPTUS



195mm

233mm

  Tôi đã có ngày giờ hẹn nbnTM

  Tôi đã có ngày giờ hẹn Optus (không áp dụng cho 
những khách hàng tự lắp đặt)

  Nếu không thể có mặt vào ngày giờ hẹn, tôi nhờ 
một người trên 18 tuổi được tôi tin cậy có mặt tại 
đó thay tôi

  Tôi đã được sự chấp thuận của chủ nhà hoặc ban 
quản lý tòa nhà (nếu cần)

  Nếu có nhu cầu, tôi liên hệ với trung tâm giám sát 
báo động hoặc nhà cung cấp báo động y tế và 
kiểm tra khả năng tương thích với Optus NBN và 
tôi thấy việc lắp đặt không có vấn đề gì cả
Tôi hiểu công ty nbnTM và Optus cần lắp đặt 
những thiết bị nào để cung cấp Mạng Băng 
Thông Rộng Quốc Gia NBN và tôi đã dự trù nơi lắp 
đặt cho những thiết bị này

  Nếu tôi chọn Tự Lắp Đặt (Self-Installation): Tôi đã 
hoàn tất phần câu hỏi ở trang 4 để khẳng định tôi 
hội đủ điều kiện và đã tìm được nơi thích hợp để 
lắp đặt các thiết bị này

Nếu cần sắp xếp lại cuộc hẹn lắp đặt nbnTM, tôi 
hiểu là tôi cần phải làm việc này ít nhất trước 2 
ngày làm việc.

DANH MỤC KIỂM 
TRA NHANH CHO

QUÍ VỊ



1       

QUÍ VỊ CÓ BIẾT? Không giống như trước đây, một số dịch vụ điện thoại đang sử dụng 
Mạng Băng Thông Rộng Quốc Gia (National Broadband Network) sẽ ngưng hoạt động khi 
bị cúp điện. Điều này có nghĩa là quí vị sẽ không thể gọi hoặc nhận cuộc gọi bằng điện 
thoại bàn kể cả các cuộc gọi khẩn cấp đến các dịch vụ 000. Optus đề nghị quí vị luôn nạp 
điện đầy đủ cho điện thoại di động của mình để có thể sử dụng… khi hữu sự.

CUỘC HẸN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ nbnTM

Giờ: _______________  Ngày: _______________

CUỘC HẸN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ OPTUS

Giờ: ______________  Ngày: ______________

Cần sắp xếp lại cuộc hẹn?
Gọi chúng tôi qua số 1300 300 427

Vui lòng báo cho chúng tôi biết trước ít nhất 48 giờ  
nếu không quí vị có thể phải trả lệ phí hủy cuộc hẹn.

(không áp dụng nếu chọn Tự Lắp Đặt)
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If you actually require an uninterrupted telephone line for
things like back-to-base or medical alert alarm, talk to your
alarm provider to see if NBN is suitable

CHÚNG TÔI ĐÃ TẠO MỘT BẢN MẪU cho biết kích cỡ Hộp Kết Nối NBN 
để giúp quí vị dự trù nơi lắp đặt hộp này. Hãy cắt rời bản mẫu này và ướm lên một 
số chỗ để chọn nơi lắp đặt thích hợp nhất cho hộp để sẵn sàng cho “Ngày Lắp 
Đặt!” (Happy Install Day). Nhớ chỉ cho nhân viên lắp đặt nbnTM nơi quí vị đã chọn.

Vào thời điểm này, quí vị đã:

• Đã xin lắp đặt NBN

• Nhận được tin nhắn chi tiết cuộc hẹn với nhân viên 
kỹ thuật của nbnTM và Optus (Cuộc hẹn với Optus là 
không cần thiết nếu quý vị chọn Tự Lắp Đặt) 

Tài liệu tiện dụng này giải thích những điều quý vị cần 
làm tiếp. Có một số việc dễ dàng quí vị có thể làm trước 
để giúp cho việc lắp đặt được suông sẻ.

Hãy để tài liệu này ở nơi an toàn để tiện dụng sau này 
(nhất là trong trường hợp quí vị chọn Tự Lắp Đặt). Nếu 
vẫn còn thắc mắc sau khi đọc, vui lòng vào trang mạng 
optus.com.au/support hoặc gọi cho chúng tôi qua 
số 1300 300 427.

ĐÃ XIN LẮP ĐẶT 
NBN CHƯA?  
KIỂM TRA. 
BÂY GIỜ CẦN
LÀM GÌ?



3       

BƯỚC 1  Bảo đảm việc lắp đặt NBN
không có vấn đề - Nếu quý vị là chủ nơi đang ở, 
đương nhiên việc nói ‘‘được’ là chuyện dễ dàng. 
Nhưng nếu như quí vị không phải là chủ nhà, quí 
vị cần có sự chấp thuận của chủ (bao gồm ban 
quản lý tòa nhà (Body Corporate) nếu có) trước 
khi công ty nbnTM có thể tiến hành lắp đặt.

Thật xin lỗi, không có sự chấp thuận nghĩa 
là không có NBN!

BƯỚC 2  Chuẩn bị sẵn cho cuộc hẹn 
Lắp Đặt nbnTM – Trước khi hẹn công ty 
nbnTM đến lắp đặt, qúi vị cần dự trù nơi lắp 
đặt thiết bị NBN trong nhà. Để tránh rắc rối 
cho việc lắp đặt, dưới đây là một số quy tắc 
đơn giản quí vị cần tuân thủ:

1.  Hộp Kết Nối NBN (NBN Connection Box) 
cần được đặt chung phòng với Bộ Điều 
Tiết Sóng Vô Tuyến của Optus (Optus WiFi
Modem) và máy điện toán chính (main 
computer) để bảo đảm quí vị có được kết 
nối mạnh nhất – bất kỳ khi nào có thể.

2.  Hộp Kết Nối NBN cần được đặt ở trong nhà 
chứ không phải ở một nơi riêng biệt chẳng
hạn như nhà kho hay ga-ra.

3.  Quí vị có thể đến gần Hộp Kết Nối NBN dễ 
dàng để kiểm tra các đèn báo khi có vấn đề.

4.  Đừng chọn nơi dễ bị các yếu tố nhiệt độ 
cực cao/thấp, ẩm ướt, hơi nước, bụi bặm gây
ảnh hưởng.

5.  Cần bảo đảm thiết bị được đặt ở nơi thông 
thoáng, ít người qua lại để bảo đảm thiết bị
không bị va chạm.

6.  Nghĩ về sự an toàn – nếu quí vị có con nhỏ
hoặc thú vật nuôi trong nhà, hãy bảo đảm 
chúng không thể với tới các thiết bị này.

7.  Quí vị có thể sẽ sử dụng dịch vụ NBN trong
một thời gian dài do đó hãy để ý đến việc 
sắp xếp nhà cửa trong tương lai.

BƯỚC 3
lắp đặt các thiết bị của họ bên trong và ngoài 
nhà quí vị. Do đó hãy nhớ hợp đồng chỉ bao 
gồm việc lắp đặt tiêu chuẩn mà thôi. Nếu việc 
lắp đặt tại nhà quí vị có vẻ rắc rối, thêm việc,  
quí vị có thể phải trả thêm phụ phí. 

Nhân viên lắp đặt có thể phải di chuyển đồ đạc 
để hoàn tất việc lắp đặt. Họ sẽ khoan một lỗ 
nhỏ xuyên tường và bắt một số đinh ốc nên sẽ 
hơi ồn và bụi bặm do khoan gây ra. Tuy nhiên 
khi xong việc, họ sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho quý vị.

Thông thường nhân viên kỹ thuật của công ty 
nbnTM sẽ kích hoạt hộp kết nối trước khi ra về. 
Tuy nhiên đôi khi việc này sẽ lâu hơn.  
Hãy bảo đảm nhân viên kỹ thuật xác 
nhận với quí vị việc kích hoạt trước khi họ 
ra về. Không được tự lắp đặt cho đến khi hộp 
kết nối đã được kích hoạt, và nếu không chắc, 
xin quí vị vui lòng gọi cho chúng tôi qua số 
1300 300 427.

BƯỚC 4a   Lắp Đặt Chuyên Nghiệp và 
Chất Lượng Cao của Optus – Một khi công ty 
nbnTM hoàn tất phần việc của họ, chúng tôi sẽ 
thực hiện công việc của mình và hoàn thành 
việc kết nối dịch vụ cho quí vị. Chúng tôi sẽ 
cung cấp thiết bị điều tiết sóng vô tuyến 
(Optus WiFi Modem) của Optus.

BƯỚC 4b   Tự Lắp Đặt – Bộ Vật Dụng
Tự Lắp Đặt (Self-Installation Kit) sẽ cung cấp 
cho quí vị đầy đủ vật dụng cần thiết và hướng 
dẫn cách làm thật dễ dàng. Quí vị chỉ cần đánh 
dấu vào mọi ô trong bản kiểm tra danh mục ở 
trang kế.

NHỮNG ĐIỀU QUÍ VỊ 
CẦN LÀM

 Lắp Đặt NBN – Công ty nbnTM sẽ
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  Nhân viên lắp đặt của công ty nbnTM xác nhận Hộp Kết Nối NBN đã hoạt động

 Bảo đảm Hộp Kết Nối NBN và thiết bị Optus Wif i Modem được đặt ở cùng một phòng 

 Hai thiết bị này không nên đặt cách nhau quá 1.5 m

 Quí vị không có nhu cầu nối thiết bị giám sát báo động từ xa

 Quí vị không có nhu cầu báo động cảnh giác y tế

CỐC, CỐC…
Quí vị hoặc ai đó trên 18 tuổi có mặt ở nhà mỗi khi có nhân viên kỹ thuật đến. Nhân viên này 
sẽ hỏi quí vị nơi lắp đặt thiết bị nbnTM – hãy nhớ là thiết bị điều tiết sóng vô tuyến (WiFi 
Modem) cũng cần được đặt gần kề.

Luôn luôn yêu cầu nhân viên kỹ thuật cho quí vị xem giấy/thẻ chứng nhận 
công tác trước khi cho họ vào nhà – Cẩn thận không bao giờ là điều dư thừa.

TÓM TẮT NGẮN GỌN

Trước khi lắp đặt Chúng tôi sẽ gởi tin nhắn cho quí vị 2-3 ngày trước ngày 
hẹn với công ty nbnTM. 

Ngày Lắp Đặt! Nhân viên của công ty nbnTM và Optus (trong trường hợp 
quí vị không chọn Tự Lắp Đặt) sẽ gọi báo cho quí vị biết họ 
đang trên đường đến nhà quí vị. Thông thường, thời gian 
lắp đặt sẽ kéo dài khoảng 4-5 giờ - và có thể lâu hơn nếu 
việc lắp đặt khó hơn bình thường.

Tự lắp đặt Nếu quí vị chọn Tự Lắp Đặt thiết bị Optus sau khi công ty 
nbnTM đã hoàn tất phần việc của họ, vui lòng tham khảo tài 
liệu Hướng Dẫn cho Người Sử Dụng (User Guide) được kèm 
theo thiết bị WiFi Modem của Optus với những hướng dẫn 
chi tiết từng bước cách lắp đặt.  

Nếu cần sắp xếp lại 
lịch hẹn

Kế hoạch thay đổi là điều có thể xảy ra. Hãy gọi cho chúng 
tôi qua số 1300 300 427 càng sớm càng tốt để sắp xếp lại 
cuộc hẹn mới (tối thiểu 48 giờ để tránh bị tính phí hủy cuộc 
hẹn)

BẢN KIỂM TRA DANH MỤC 
TỰ LẮP ĐẶT
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THIẾT BỊ CỦA    VÀ 

CÔNG TY nbnTM CUNG CẤP 
Công ty nbnTM cung cấp: Thiết Bị Kết Nối Nhà (Premises Connection Device), Ổ Cáp Quang 
(Fibre Wall Outlet) và Hộp Kết Nối NBN (NBN Connection Box), dây cáp đi từ ngoài đường vào 
nhà. Những thiết bị này thuộc quyền sở hữu của công ty nbnTM. Công việc của họ hoàn tất sau 
khi lắp đặt và kích hoạt Hộp Kết Nối NBN. 

OPTUS CUNG CẤP

Thiết bị Điều Tiết Sóng Vô Tuyến Optus (Optus WiFi Modem) – xin tham khảo tài liệu Hướng Dẫn 
cho Người  Sử Dụng (User Guide) để biết thêm chi tiết.
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ETH1RESETDSL ETH2 ETH3 PWRETH421

THIẾT BỊ ĐƯỢC LẮP ĐẶT RA SAO?
Thiết Bị Kết Nối Nhà được gắn lên tường phía ngoài nhà. Dây cáp quang sẽ được kéo từ ngoài 
đường, thông qua thiết bị này, đưa vào nhà quí vị.

Các thiết bị được gắn ở trong nhà gồm có:

•  NBN FIBRE WALL OUTLET – Ổ cáp quang này kết nối từ thiết bị Premises Connection
Device vào trong nhà – giống như cách thức xương đầu gối gắn kết với xương đùi 
(See Figure 1 below)

•  The NBN CONNECTION BOX – Hộp Kết Nối NBN cung cấp dịch vụ điện thoại và internet
mới cho nhà quí vị. Nơi lắp đặt thích hợp nhất cho thiết bị này là nơi mà quí vị đã lắp đặt 
thiết bị internet hiện tại, và cách nơi dự định đặt thiết bị Optus Wifi Modem khoảng 1.5m
hoặc gần hơn. Những thiết bị này cần được đặt ở cùng tòa nhà nơi gắn đồng hồ điện 
hoặc bảng chia điện.

•  OPTUS WIFI MODEM – Nối với đầu ra của NBN Connection Box (thường dùng cổng đầu
tiên – xin kiểm tra lại chi tiết trong thư lắp đặt) – xem Hình 1 và tham khảo tài liệu Hướng 
Dẫn cho Người Sử Dụng Bộ Điều Tiết Optus (Optus Modem User Guide) để biết thêm chi
tiết.

HÌNH 1.

ĐIỆN THOẠI
HỘP KẾT NỐI NBN

CỤC BIẾN ĐỔI ĐIỆN
BỘ ĐIỀU TIẾT SÓNG VÔ TUYẾN 
WIFI OPTUS (PHÍA SAU)

MÁY ĐIỆN TOÁN  
(PHÍA SAU)
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Nếu Ngày Lắp Đặt gặp thời tiết xấu thì sao? 
Nếu thời tiết không thích hợp cho việc kết nối 
thiết bị, điều này khiến nhân viên kỹ thuật có 
thể bị nguy hiểm, chúng tôi có thể chuyển việc 
lắp đặt sang ngày khác và không tính thêm phí. 
Chúng tôi tin rằng quí vị hiểu được lý do tại sao 
cần phải dời ngày.

Thế bộ điều tiết và các thiết bị tôi đang xài 
còn sử dụng được không? Để có thể kết nối 
dịch vụ NBN internet Băng rộng, quí vị cần có 
thiết bị điều tiết vô tuyến mới của Optus (Optus 
WiFi Modem) và chúng tôi sẽ cung cấp thiết bị 
này cho quí vị.

Tôi có cần lắp đặt dây cáp và các ổ cắm 
không?
Đa số các món đồ điện tử của quí vị có thể hoạt 
động bằng sóng vô tuyến WiFi. Tuy nhiên, với 
các thiết bị như Tivi Internet và điện thoại, việc 
sử dụng kết nối bằng dây cáp là một ý hay.

Quí vị có thể thu xếp việc chạy dây cáp hoặc 

nguồn cung cấp một khi đã thỏa thuận 
với công ty nbnTM về nơi lắp đặt hộp 
NBN Connection Box.  

Bảo đảm quí vị kiểm tra nhân viên chạy dây 
cáp có đăng ký và được Cơ Quan Thông 
Tin Liên Lạc và Truyền Thông Úc (Australian 
Communications and Media Authority) cấp 
phép.

Đừng quên quí vị có thề gắn thêm các ổ nguồn 
mạng nội bộ như ý muốn. Và nếu chọn gói cài 
đặt Chuyên Nghiệp và Chất Lượng Cao, quí vị 
có thể được lắp đặt một số ổ nguồn bao gồm 
trong hợp đồng.

Thiết bị nào có thề kết nối với NBN và tối 
đa là bao nhiêu thiết bị? Quí vị có thể kết nối 
tối đa 4 thiết bị vào bộ điều tiết (modem) thông 
qua đường dẫn Ethernet và không giới hạn số 
lượng thiết bị xài sóng vô tuyến WiFi. Nhưng hãy 
nhớ rằng bộ điều tiết chỉ có dung lượng cố định 
do đó nếu quí vị càng có nhiều thiết bị chia sẻ 
kết nối cùng lúc thì dung lượng cũng sẽ bị phân 
tán và vận tốc kết nối có thể bị ảnh hưởng.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
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Tôi có cần một nhà cung cấp riêng để chạy 
dây nội bộ hay không? Tùy theo nhu cầu của 
quí vị, việc chạy dây nội bộ có thể được bao 
gồm trong hợp đồng lắp đặt nếu quí vị yêu cầu 
Optus lắp đặt.

Liệu dịch vụ điện thoại và internet cũ của 
tôi có bị gián đoạn không? Quí vị chỉ cần tháo 
điện thoại và máy điện toán ra khỏi kết nối cũ và 
cắm vào Bộ Điều Tiết Sóng Vô Tuyến Optus mới.

Nhà tôi có hệ thống giám sát an ninh, 
liệu hệ thống này có hoạt động với NBN 
không? Đa số các hệ thống an ninh hoạt động 
với NBN một cách dễ dàng,– quí vị chỉ cần 
kiểm tra với công ty cung cấp dịch vụ giám sát 
an ninh để bảo đảm NBN tương thích với hệ 
thống giám sát.

Nếu nhân viên lắp đặt làm hư hại tài sản 
của tôi thì sao? Quả là điều không hay nhưng 
rủi ro đôi khi cũng xảy ra. Trong trường hợp, 
tuy rất hiếm hoi, nhân viên công ty nbnTM 
hoặc Optus gây ra thiệt hại, hãy liên lạc với 
chúng tôi qua số 1300 300 427. Chúng tôi sẽ 
điều tra và giải quyết vấn đề.

Một khi đã kết nối với NBN, liệu tôi có còn 
dùng được điện thoại bàn khi bị cúp điện 
hay không? Không được. Tốt nhất là quí vị 
luôn xạc pin đầy đủ cho điện thoại di động và 
dự trữ vài cây nến trong nhà phòng khi hữu sự. 
Mạng internet cũng sẽ không hoạt động do 
đó quí vị có thể giải trí bằng trò chơi đoán chữ 
dưới ánh nến lung linh!

Quý vị rõ 
cả chưa?



195mm

233mm

NBN 설치일과 시간이 예약되어 있습니다.

옵터스 설치일과 시간이 예약되어 있습니다. 

(자가설치 시 해당 안 됨)

설치 예약일에 부재중일 경우, 18세 이상의 

성인으로 믿을 수 있는 사람에게 부탁해 

두었습니다.

(필요한 경우) 집주인 또는 ‘소유주협의체’의 

허가를 받았습니다.

경비회사 전송 알람 또는 의료 알람 서비스를 

이용할 경우, 해당 업체에 미리 통보하여 옵터스 

NBN과 호환되는지 점검하였으므로 설치를 

진행해도 아무런 문제가 없습니다. 

NBN 연결을 위해 NBN사와 옵터스가 어떤 

장비를 설치하려는지 알고 있으며, 2개 모두 

설치 장소를 정해놨습니다.

자가설치를 선택한 경우, 4쪽에 있는 설문지를 

작성하여 자격 요건을 확인하고 장비를 설치할 

장소를 지정하였습니다. 

NBN 설치 예약을 다시 잡아야 할 때는, 최소

2영업일 전에 연락해야 한다는 것을 알고 

있습니다.

간단한
고객
점검 목록



DỊCH VỤ
OPTUS NBN
TẬP HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI - LẮP ĐẶT

Chúng tôi sẵn sàng giúp quí vị thiết lập và vận hành. 

MUỐN HỎI VỀ NBN?
•  Ghé thăm bộ phận chuyên trách Hỗ Trợ Khách 

Hàng NBN của chúng tôi tại  
www.optus.com.au/support 

• Gọi chúng tôi qua số 1300 300 427

• Ghé vào cửa hàng Optus gần nơi quí vị

CÁCH KIỂM TRA LƯỢNG DỮ LIỆU 
SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN 
OPTUS
Với My Account, quí vị không cần phải chờ đợi trên 
điện thoại để hỏi han. Tiện ích này giúp quí vị dễ 
dàng truy cập tài khoản của mình 24/7, xem lượng 
dữ liệu sử dụng, thanh toán hóa đơn trực tuyến và 
nhiều chức năng khác.

Đăng ký dùng My Account với 3 bước đơn giản:

1.  Vào trang optus.com.au/MyAccount và bấm 
vào liên kết Sign up now.

2.  Nhập thông tin dịch vụ Optus của quí vị. Thông 
tin này có thể là số điện thoại bàn, số di động 
Optus hoặc tên truy cập internet - sau đó làm 
theo hướng dẫn.

3.    Sau khi đăng ký xong, quí vị có thể đăng nhập, 
chọn dịch vụ NBN, xem lượng dữ liệu sử dụng 
hàng tháng và chi tiết hợp đồng NBN của quí vị.

ĐỔI ĐỊA CHỈ
Nếu đổi địa chỉ, quí vị không được mang thiết bị 
NBN đi vì thiết bị này thuộc sở hữu của công ty 
nbnTM nhưng đừng quên thiết bị Optus của quí 
vị!Xin gọi số 1300 300 427 càng sớm càng tốt để 
chúng tôi có thể thu xếp việc kết nối lại cho quí vị.

HỖ TRỢ 
LIÊN TỤC CỦA OPTUS



OPTUS 
全国宽带网络
安装前指南手册

我们随时协助您接入和使用全国宽带网。

想谈谈全国宽带网吗？

• 请登陆www.optus.com.au/support查看我们的
全国宽带网客户支持专区

• 致电1300 300 427联系我们

• 到附近的Optus营业厅一看

如何查看互联网使用量和管理您的
OPTUS账户
利用“我的账户”(My Account) 页面，便无需在
电话轮候。这个操作容易的网站可让您每天24
小时上网查阅账户，观看使用量，网上付账和
使用其它服务。

注册“我的账户”只需三个简易步骤：

1. 登陆 optus.com.au/MyAccount 页面，点击
“现在注册”（Sign up now）。

2.输入您的Optus的服务（这可能是一个电话号
码，Optus的手机号码或互联网用户名）便可
开始，然后按指示注册。

3.一经注册，便可登入“我的账户”，请选择
Optus的全国宽带网服务，查看月度使用量和
计划详情。

搬家
如您即将搬家，必须将全国宽带网设备留下，
因为这属于全国宽带网络公司所有。但请记得
取回您的Optus的装置！

请致电1300 300 427联系Optus，我们会尽快协
助您安排搬迁事宜。

OPTUS 提供持续
支持

1404230_0314JP




