
INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU 

Za pomocą protokołu PPPoE 

UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W 
przypadku posiadania routera ustawienia protokołu PPPoE zapisane są w konfiguracji routera przez monterów Operatora i nie 
należy nic zmieniać w komputerach użytkownika!  

Konfiguracja dla systemu Windows Vista  

1. Klikamy na przycisk START, otwieramy Menu wyboru programów i z menu po prawej stronie wybieramy Panel Sterowania.  

 

  



2. W Panelu sterowania wybieramy SIEĆ i INTERNET. 

 

  



3. Zanim przejdziemy do właściwej konfiguracji połączenia należy wyłączyć protokół internetowy przypisany do naszej karty 
sieciowej lub radiowej. W tym celu na Wybieramy w lewym menu opcję ZARZĄDZAJ POŁĄCZENIAMI SIECIOWYMI. 

 

  



4. Otworzy nam się okno menagera połączeń sieciowych. Wybieramy kartę za pomocą której komunikujemy się z Internetem. W 
przypadku połączeń kablowych będzie to Połączenie lokalne a w przypadku gdy łączymy się za pomocą karty radiowej Połączenie 
sieci bezprzewodowej jak w niniejszym przykładzie.  

 

Klikamy PRAWYM! Klawiszem myszy na wybranym połączeniu. Otworzy nam się menu kontekstowe z którego wybieramy 
WŁAŚCIWOŚCI.  

  



5. Otworzy nam się okno z protokołami sieciowymi.  

 

Wyłączamy protokół internetowy w wersji 4 usuwając ptaszek z okienka wyboru, po czym zatwierdzamy zmianę klikając na OK i 
wracamy do okna menagera połączeń sieciowych.  

Teraz możemy już przystąpić do właściwej konfiguracji połączenia PPPoE. 

  



6. W tym celu wybieramy w górnym menu pozycję SIECI i INTERNET.  

 

  



7. Po czym wracamy do okna z pkt 3 ale tym razem wybieramy z lewego menu opcję SKONFIGURUJ POŁĄCZENIE lub SIEĆ. 

 

Od tego momentu jesteśmy już prowadzeni przez kreatora połączeń.  

  



7. Otworzy nam się pierwsze okno kreatora, gdzie musimy wybrać typ połączenia jako POŁĄCZz INTERNETEM, po czym klikamy 
na DALEJ.  

 

  



8. Krok następny to pytanie o sposób połączenia. Wybieramy POŁĄCZENIE SZEROKOPASMOWE (PPPoE).  

 

9. Przy następnym ekranie będziemy potrzebowali nadane przez Operatora Nazwę Użytkownika i Hasło oraz nazwę połączenia i 
wpisujemy je w odpowiednie pola Kreatora. UWAGA: WAŻNA JEST WIELKOŚĆ LITER!!! !! Zaznaczamy „Zapamiętaj to hasło” oraz 
„Zezwalaj innym osobom na korzystanie z tego połączenia” i klikamy na POŁĄCZ. W nazwie połączenia wpisujemy ETERNA 

 

  



10. Jeśli w tym momencie jesteśmy podłączeni do sieci pojawi nam się ekran nawiązywania połączenia (jeśli nie – patrz pkt 11). 
Po kliknięciu na POŁĄCZ, o ile wprowadziliśmy poprawne dane, połączenie zostanie zestawione, 

 

w prawym dolnym rogu pojawi się „dymek” informując o pomyślnym nawiązaniu połączenia. 

 

Od tej chwili można korzystać z Internetu.  

  



11. Jeśli nie jesteśmy podłączeni do sieci w momencie konfiguracji połączenia otrzymamy informację, że połączenie się nie udało. 
Klikamy na MIMO TO SKONFIGURUJ POŁĄCZENIE. 

 

  



12. W następnym kroku kreator kończy pracę informując nas o pomyślnym utworzeniu połączenia oraz informuje nas w jaki 
sposób można aktywować nowo utworzone połączenie. 

 

  



13. Po podłączeniu konfigurowanego komputera do sieci możemy aktywować połączenie w następujący sposób: Klikamy na 
START i z menu po prawej stronie wybieramy POŁĄCZ Z. 

 

  



Pojawi nam się ekran wyboru rodzaju połączenia:  

 

Wybieramy połączenie „ETERNA” i klikamy na POŁĄCZ. 

 

Pojawi się ekran nawiązywania połączenia. Po kliknięciu na POŁĄCZ nastąpi zestawienie połączenia o czym zostaniemy 
poinformowani pojawieniem się ikony połączenia w prawym dolnym rogu ekranu jak w pkt 10.  

  



UWAGA: Należy uważać aby nie zmieniać wartości wpisanych w pola Nazwa użytkownika i Hasło. Wartości te zostały 
zapamiętane podczas kreowania połączenia i usunięcie ich tu lub zmiana może skutkować komunikatem o błędzie autoryzacji. 
Należy wtedy sprawdzić czy wpisaliśmy prawidłowe hasło i nazwę użytkownika. Niedogodności tej można uniknąć w następujący 
sposób: Na powyższym ekranie klikamy na polu WŁAŚCIWOSCI. 

 

Otworzy nam się ekran sterujący parametrami połączenia. Wybieramy zakładkę OPCJE i odznaczamy pole MONITUJ O NAZWĘ 
UŻYTKOWNIKA, HASŁO, CERTYFIKAT itp. i klikamy na OK. Od tej chwili system nie będzie nas już pytał za każdym razem o nazwę 
użytkownika i hasło i zestawi połączenie od razu pamiętając ostatnio wprowadzone dane.  

  



14. Aby ułatwić sobie nawiązywanie połączenia warto ustawić jeszcze automatyczne aktywowanie połączenia w chwili 
uruchomienia przeglądarki internetowej. W tym celu w Paneleu Sterowania należy wybrać Opcje Internetowe 

 

  



A następnie otworzyć zakładkę POŁĄCZENIA, zaznaczyć połączenie do sieci Ornet, ustawić je jako Domyślne (o ile mamy więcej 
niż jedno połączeni) oraz zaznaczyć Zawsze Wybieraj Połączenie Domyślne. 

 

Po zatwierdzeniu zmian kliknięciem na OK. otwarcie przeglądarki internetowej samoczynnie wywoła ekran aktywacji połączenia 
o ile nie było wcześniej uaktywnione. JAK SIĘ ROZŁĄCZYĆ? -wyłączyć komputer; 

-kliknąć prawym klawiszem myszki na ikonie połączenia na pasku zadań i wybrać ODŁĄCZ.  

 

 


