DỊCH VỤ
OPTUS NBN

TẬP HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI - LẮP ĐẶT

DANH MỤC KIỂM
TRA NHANH CHO

QUÍ VỊ
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.
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CUỘC HẸN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ nbnTM
Giờ: _______________ Ngày: _______________

CUỘC HẸN LẮP ĐẶT THIẾT BỊ OPTUS
(không áp dụng nếu chọn Tự Lắp Đặt)

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.
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.
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ĐÃ XIN LẮP ĐẶT

NBN CHƯA?

KIỂM TRA.

BÂY GIỜ CẦN
LÀM GÌ?
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.

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.

NHỮNG ĐIỀU QUÍ VỊ
CẦN LÀM

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

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.

một thời gian dài do đó hãy để ý đến việc
sắp xếp nhà cửa trong tương lai.

BƯỚC 3

Lắp Đặt NBN – Công ty nbnTM sẽ
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.
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BẢN KIỂM TRA DANH MỤC
TỰ LẮP ĐẶT
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)

A-Z
THIẾT BỊ CỦA
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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.

THIẾT BỊ ĐƯỢC LẮP ĐẶT RA SAO?
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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.

HỘP KẾT NỐI NBN
ĐIỆN THOẠI

DSL

MÁY ĐIỆN TOÁN
(PHÍA SAU)

1

2

RESET

BỘ ĐIỀU TIẾT SÓNG VÔ TUYẾN
WIFI OPTUS (PHÍA SAU)

ETH1

ETH2

ETH3

ETH4

PWR

CỤC BIẾN ĐỔI ĐIỆN
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GIẢI ĐÁP THẮC MẮC
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.

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

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.

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.

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

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.

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.

8

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?
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HỖ TRỢ

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