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1. Należy kliknąć przycisk 'Start', w lewym dolnym rogu (okrągłe logo Windows), po kliknięciu 
rozwinie się menu
Klikamy Panel Sterowania, odnośnik znajduję się w prawym dolnym rogu rozwijanego menu

2. Następnie klikamy Sieć i Internet



3. Kolejnym krokiem jest kliknięcie na Centrum sieci i udostępniania

4. Następnie z menu po prawej stronie, klikamy Skonfiguruj połączenie lub sieć



5. Gdy pojawi się monit o wybór opcji połączenia, wybieramy opcję pierwszą Połącz z Internetem

klikamy Dalej

6. Jeżeli na komputerze są inne połączenia, może pojawić się taki monit (patrz niżej), należy wybrać 
opcję Mimo to skonfiguruj połączenie



7. Następnie wybieramy Połączenie szerokopasmowe PPPoE
 

8. W kolejnym kroku uzupełniamy nazwę użytkownika, hasło, oraz nadajemy nazwę połączenia 
'cityconnect'

klikamy Połącz



10. Po kliknięciu Połącz w poprzednim monicie następuję proces łączenia

Jeśli połączenie zostało nawiązane przechodzimy do punktu 12

11. Jeżeli z jakiś powodów, system nie mógł się połączyć, pokaże się monit Test łączności z  
Internetem nie powiódł się. Może to być spowodowane błędną nazwą użytkownika lub hasła. W 
takim przypadku należy kliknąć Mimo to skonfiguruj połączenie



W oknie Centrum sieci i udostępniania klikamy na Zarządzaj połączeniami sieciowymi

Następnie klikamy dwa razy na połączeniu szerokopasmowym cityconnect



Pojawi się wówczas okienko w którym należy podać raz jeszcze login i hasło. 

Zaznaczamy również opcję Zapisz tę nazwę..... 
oraz Dowolny użytkownik...

 Klikamy Połącz 

Po kliknięciu Połącz pokaże nam się okienko 
informujące o stanie

12. Po utworzeniu połączenie, należy wybrać odpowiednią lokalizację komputera w sieci



13. Po zakończeniu procedury pojawi się monit:

14. Wygodnie jest utworzyć sobie skrót do połączenia na pulpicie. W tym celu 
wejdź do Centrum sieci i udostępniania(krok od 1 do 4), a następnie Zarządzaj połączeniami  
sieciowymi. Pojawiło się tam nowo utworzone połączenie Cityconnect(WAN Miniport (PPPoE)). 
Klikamy na nim prawym klawiszem myszy i dajemy Utwórz skrót.



Skrót pojawi się na pulpicie

15. Ostatnią czynnością jest ustawienie parametrów połączenia. W tym celu klimy dwukrotnie na 
ikonę cityconnect nowo powstałą na pulpicie, a następnie klikamy na opcję Właściwości. W 
zakładce Opcje ustawiamy parametry takie jak na rysunku poniżej

Od tej pory komputer jest skonfigurowany do działania w sieci Cityconnect z użyciem protokołu 
PPPoE. Należy pamiętać, że przy każdym włączeniu komputera przed rozpoczęciem korzystania z 
internetu celem zalogowania się do sieci, należy dwukrotnie kliknąć na ikonie cityconnect 
znajdującej się na pulpicie. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel 12416-35-40.

Pozdrawiamy
Dział Techniczny Cityconnect


