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توصيل الجهاز بالكهرباء
.xobnuF  أ- قم بتوصيل المحول الكهربائي بجهاز

ب- قم بتوصيل المحول الكهربائي بمدخل كهربائي.
ffo/no rewop  على جانب جهاز  التشغيل    زر  على  بالضغط  الجهاز، قم  لتشغيل  ت- 

xobnuF . وميض ضوء التشغيل يكون باللون األخضر.

Funbox

Funbox
power on/off

Funbox
Quick Start Guide

Optional

Connexion WiFi
a. Cliquez sur l’icône WiFi dans la zone de notification  
b. Sélectionnez le réseau de votre Funbox (le nom exact du réseau est
écrit sur l’étiquette collée à l’arrière de la Funbox), puis cliquez sur le 
bouton « connecter ». Il vous sera demandé d’entrer un mot de passe.
- Saisissez la clé de sécurité inscrite sur l’étiquette de votre Funbox et 
cliquez sur le bouton « connecter ».
- Lancez votre navigateur Internet et rentrez l’adresse http://192.168.1.1, 
entrez vos identifiants de connexion, admin/admin,  et suivez les étapes.
- Le voyant d’installation pour terminer la configuration de votre Funbox 
s’allume en vert fixe.
L’installation est terminée, vous êtes maintenant connecté à Internet.

EN EN

EN EN EN

Power supply connection
a. Connect the power supply cable to the Funbox.
b. Plug the power supply unit into the electrical outlet.
c. To switch on the Funbox, press the power on/off button on the side of 
the Funbox. 
The power LED lights up in green.

Phone adaptor connection
a. Connect the splitter to the electrical outlet. 
b. Use the Phone port of the splitter to connect your phone to the 
telephone line 

Wired connection
a. Connect your computer to your Funbox with the Ethernet cable to one 
of the yellow ports on the back of your Funbox.
b. Launch your browser and enter the address http://192.168.1.1, 
then enter your login and password « admin/admin », and follow the 
installation steps to complete the setup of your Funbox. The led turns 
solid green.
The installation is now completed, you are now connected to the 
Internet.

WiFi connection 
a. Click on the WiFi icon         in the notification area of your laptop 
b. Select Orange Funbox network (the name of the network is on the 
label on the back of the Funbox), then click on the connection button. 
- Enter the security key on the label 
- Launch your Internet browser, type the address http://192.168.1.1, 
then your login in/password, admin/admin, and follow the steps
- The led turns solid green The installation is completed, you are now 
connected to Internet

Internet phone line connection
If you subscribed to the VoIP offer:
a. Connect your phone to the one of the green ports of the Funbox.
b. Wait till the led turn green.
You can then call over Internet using your phone.

توصيل محول الهاتف
أ- قم بتوصيل فلتر ال LSD في المدخل المخصص. 

ب- استخدم مدخل الفلتر المخصص للهاتف لتوصيل سلك الهاتف بالخط االرضي 

دليل االستخدام السريع 

شبك االنترنت السلكي
أ- قم بربط الكمبيوتر بجهاز xobnuF عن طريق سلك ايثرنت بواحد من المداخل الصفراء 

 . xobnuF الموجودة خلف جهاز
بإدخال اسم  ثم قم   ،  1.1.861.291//:ptth بإدخال ثم قم  المتصفح  بتشغيل  ب- قم 
المستخدم وكلمة السر )nimda/nimda   اكتملت عملية التهيئة األن انت األن متصل 

باألنترنت.

االتصال بالشبكة الالسلكية 
أو  الالبتوب  شاشة  على  االشعارات  منطقة  في   iFiW فاي  الــواي  ايقونة  على  انقر  أ- 

الكمبيوتر.
أورانج  الملصق خلف جهاز  الشبكة موجود في  ) اسم   xobnuF أورانج  اختر شبكة  ب- 

xobnuF (، ثم انقر على ايقونة االتصال.
.xobnuF ادخل كلمة السر على الملصق الموجود خلف جهاز أورانج -

افتح متصفح االنترنت الخاص بك، قم بإدخال العنوان ptth://1.1.861.291 ، ثم اسم 
المستخدم/كلمة السر : nimda/nimda، ثم اتبع الخطوات.

- سيتحول ضوء deL الى اخضر ثابت.
اكتملت عملية التهيئة واالتصال، انت االن متصل باإلنترنت.

شبك خط الهاتف مع االنترنت )اختياري(
PIOV اذا كنت مشتركا بعرض

.xobnuF أ- قم بتوصيل جهاز الهاتف بواحد من المداخل الخضراء الموجودة خلف جهاز
ب- انتظر حتى ترى ضوء أخضر. 

تستطيع بعد ذلك ان يجري مكالمات انترنت PIOV باستخدام جهاز الهاتف.
 

شركة االتصاالت األردنية – أورانج عمان – األردن
رقم خدمة الزبائن          أو

أو في أي وقت زر موقعنا االلكتروني

DSL

Funbox

WiFi

VoIP
Funbox

VoIP
Funbox

Funbox
Funbox

Funbox

Led

(admin/admin)

admin/admin

http://192.168.1.1

http://192.168.1.1

Jordan telecommunication
Orange Amman – Jordan

customer care number 1660 or 064621660
or at any time visit our website www.orange.jo

1660064621660
www.orange.jo

JO
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Solid green. 
Orange Funbox is connected to Internet

Solid green. 
DSL synchronization is normal

Flashing green. 
Orange Funbox is being synchronized over the 

DSL network

Red solid. 
Orange Funbox is not connected to Internet. 
Please check that the cables are correctly connected

Flashing green. 
Orange Funbox is being connected to Internet
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Contribute to substainable development and adopt the green practices
Environmental conservation concerns all of us. Orange invites you to adopt 
the green reflexes that will help you to limit the ecological impact of your 
equipment throughout their lifecycle.

Recycle. Recycling of waste electrical and electronical equipment is essential 
in the development of a responsible consumption. Don’t throw your electrical 
and electronical waste equipment with the household waste to avoid any 
pollution risk.

Conserve the environment. Reduce energy consumption. Simply turn off or 
unplugged your equipment in case of prolonged absence.

Broadband Internet

مصدر كهرياء /محول الكهرباء

جهاز مودم

 اعادة ضبط/تهيئة

مدخل كهرباء

الشبكة الالسلكية

سلك الهاتف 

مدخل انترنت

مدخل الهاتف )عدد 2(

الشبكة المحلية )4 مداخل(

مدخل يو اس بي

سلك ايثرنت

مصدر كهرياء /محول الكهرباء

دليل االستخدام السريع

التردد الطيفي العريض )برودباند(

محول الهاتف

انترنت

زر

الشبكة المحلية 

تشغيل / اغالق

الشبكة الالسلكية

هاتف

يو اس بي

أخضر ثابت 
جهاز أورانج xobnuF متصل باإلنترنت.

انترنت

أخضر ثابت
 تزامن ال LSD طبيعي.

لمساهمة في التطوير المستدام واعتماد الممارسات الخضراء
إن المحافظة على البيئة تهمنا جميعا. أورانج يدعوك لتبني ردود الفعل الخضراء التي سوف 

تساعدك على الحد من األثر البيئي للمعدات الخاصة بك طوال دورة حياتها.

التدوير
االستهالك  تطوير  في  ضــروري  أمر  اإللكترونية  والمعدات  الكهربائية  النفايات  تدوير  اعــادة 
المسؤول. ال تقم برمي معدات النفايات الكهربائية واإللكترونية مع النفايات المنزلية لتجنب 

أي خطر للتلوث.

الحفاظ على البيئة
تقليل استهالك الطاقة. ببساطة إيقاف أو فصل الكهرباء عن  المعدات الخاصة بك في حالة 

الغياب لفترات طويلة.

وميض أخضر
LSD عبر شبكة xobnuF تتم مزامنة أورانج 

التردد الطيفي العريض )برودباند(

أحمر ثابت.
 جهاز أورانج xobnuF غير متصل باألنترنت. لطفا التأكد 
من أن األسالك موصولة بشكل صحيح.

وميض أخضر
 جهاز أورانج xobnuF  جاري ربطه باإلنترنت.

EN

EN

EN

EN

EN

ENEN

LAN

WLAN

USB

Funbox

Funbox

DSL Funbox

Funbox

WPS

USB

DSL

Power supply

Broadband

Quick Start Guide

LAN (X) 

Phone adaptator

WLAN

Phone (X) 

FunboxFunbox

Power supply

Ethernet cable

Internet

Phone cable

WPSWPS

USB

DSL port

Phone port (x2)

LAN (x4)

USB

Reset

Power

WLAN

WPS

On/Off


