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1. Nale/y klikn01 przycisk ‘Start’, w lewym dolnym rogu (okr0g e logo Windows), po
klikni8ciu rozwinie si8 menu (Rys. 1).

Rys. 1 Rozwijane menu.
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2. Nast8pnie klikamy ‘Panel Sterowania’, odno:nik znajduje si8 w prawym dolnym rogu
rozwijanego menu (Rys. 2).

Rys. 2 Panel Sterowania

3. Nast8pnie klikamy ‘Sie1 i Internet’ (Rys. 3).

Rys. 3 Sieć i Internet
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4. Kolejny krok to klikni8cie ‘Centrum sieci i udost8pniania’ (Rys. 4).

Rys. 4 Centrum sieci i udostępniania

5. Nast8pnie z menu po lewej stronie, klikamy ‘Skonfiguruj po 0czenie lub sie1 (Rys. 5).

Rys. 5 Skonfiguruj połączenie lub sieć
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6. Gdy pojawi si8 monit o wybór opcji po 0czenia, wybieramy opcj8 pierwsz0, ‘Po 0cz z
Internetem’ (Rys. 6).

Rys.6 Połącz z Internetem

7. Je/eli na komputerze s0 inne po 0czenia, mo/e pojawi1 si8 taki monit (patrz ni/ej), nale/y
wybra1 opcj8 ‘Mimo to skonfiguruj nowe po 0czenie’ (Rys. 7).

Rys.7 Mimo to skonfiguruj nowe połączenie’
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8. Nast8pnie wybieramy ‘Po 0czenie szerokopasmowe PPPoE’ (Rys. 8)

Rys.8 Połączenie szerokopasmowe PPPoE

9. W kolejnym kroku uzupe niamy nazw8 u/ytkownika, has o, oraz nadajemy nazw8
po 0czenia ‘IPartner’ (Rys. 9).

Rys.9 Nazwa użytkownika i hasło
6|S t r o n a

10. Po klikni8ciu ‘Po 0cz’ w poprzednim monicie, nast8puje proces 0czenia (Rys. 10,11,12).

Rys. 10 Testowanie połączenia

Rys. 11 Łączenie

Rys. 12 Pozytywne przejście testu
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11. Je/eli z jakich: powodów, system nie móg si8 po 0czy1, poka/e si8 monit ‘Test 0czno:ci z
Internetem nie powiód si8’. Mo/e to by1 spowodowane b 8dn0 nazw0 u/ytkownika lub has a,
brakiem sygna u z nadajnika, wy 0czon0 kart0 sieciow0 lub brakiem 0czno:ci z Access
Pointem, spowodowan0 uszkodzeniem okablowania, brakiem zasilania lub uszkodzeniem
samego urz0dzenia. W takim przypadku nale/y klikn01 ‘Mimo to skonfiguruj po 0czenie’ (Rys.
13).

Rys. 13 Test łączności z Internetem nie powiódł się
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12. Po utworzeniu po 0czenia nale/y wybra1 odpowiedni0 lokalizac j8 komputera w sieci (Rys.
14)

Rys. 14 Wybierz lokalizację sieci

13. Po zakoAczeniu procedury pojawi si8 monit (Rys. 15).

Rys. 15 Pomyślnie określono ustawienia sieci
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14. Po pod 0czeniu si8 z Internetem, nasze po 0czenie
widoczne jest w prawym dolnym rogu, pod ikonk0
symbolizuj0c0
dwa
ekrany
komputerów.
Po
klikni8ciu/najechaniu myszk0 na t0 ikonk8, rozwija si8
lista wszystkich dost8pnym po 0czeA (Rys. 16).

15. Aby zarz0dza1 po 0czeniem IPartner, chc0c np.
doda1 skrót do tego po 0czenia na pulpicie nale/y
dotrze1 do ‘Centrum sieci i udost8pniania’ , krok od 1 do
4, a nast8pnie klikn01 „Zarz0dzaj po 0czeniami
sieciowymi’ (Rys. 17).

Rys. 16 Stan połączeń

Rys. 17 Zarządzaj połączeniami sieciowymi
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16. Aby doda1 skrót na pulpit, wystarczy ‘z apa1’ lewym przyciskiem myszy ikonk8 ‘IPartner’
i przeci0gn01 j0 na pulpit (Rys. 18).

Rys. 18 Tworzenie skrótu na pulpicie
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17. Gdy nie mamy i nie chcemy mie1 po 0czenia na pulpicie, mo/emy po 0czy1 si8 poprzez
menu g ówne systemu. W takim przypadku nale/y klikn01 ‘Start’ a nast8pnie ‘Po 0cz z’ (Rys.
19).

Rys. 19 Połącz z

18. Pojawi si8 monit z list0 po 0czeA, wybieramy z listy po 0czenie IPartner i klikamy ‘Po 0cz’
(Rys. 20).
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Rys. 20 Połącz z IPartner

19. Je/eli nazwa u/ytkownika lub has o zosta o wcze:nie Ele wpisane, pojawi si8 monit o
powtórne wpisanie nazwy i has a (Rys. 21).

Rys. 21 Łączenie z IPartner
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