НАЛАШТУВАННЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ “НА ПРЯМУ”

ЕТАП №1 – ПIДГОТОВКА
Для того щоб налаштувати інтернет з'єднання “на пряму”, тобто
кабелем в пристрій (Персональний комп'ютер (ПК) або Ноутбук),
вам потрібно вставити кабель в інтернет роз'єм, так як показано
на зображеннях.

Після того як кабель під'єднано, увімкніть ваш пристрій та
переходіть на наступний ЕТАП

ЕТАП №2 — НАЛАШТУВАННЯ
В даному прикладі буде використовуватися ноутбук, але
принцип підключення однакий, як на Персональному комп'ютері
(ПК) так і на ноутбуку.
Крок 1: Натисніть на піктограму підключення
миші.

правою клавішею

Як ви можете бачити із зображення, на піктограмі інтернет
підключення присутній знак попередження (Жовтий трикутник зі
знаком оклику).
Крок 2: Оберіть пункт меню “Відкрити настройки мережі й
інтернету”
Ви перейдете в
меню Налаштувань

Крок 3: Оберіть пункт “Комутоване з'єднання” з лівого боку, у
бічному меню.

Крок 4: Оберіть “Установити нове підключення”
Вам відкриється нове вікно “Настроювання нового підключення
або мережі”

Крок 5: У меню “Оберіть варіант підключення” натисніть по
пункту “ Підключитися до інтернету” два рази лівою клавішею
миші або натисніть клавішу “Далі”
Крок 6: Оберіть “Широкосмугове (PPPoE)”

Крок 7: Введіть “Iм'я користувача” і “пароль”, поставте відмітку
“Запам'ятати цей пароль”, також можна вказати назву
підключення у графі “Назва підключення” (Опціонально).
Крок 8: Після виконання необхідних операцій натисніть клавішу
“Підключити”

“Iм'я користувача” і “пароль” — це унікальні логін та пароль, які
ви отримали при підключенні, якщо з якихось причин у вас
немає змоги отримати доступ до даних, які вам видавались при
реєстрації, ви можете:
1) Зателефонувати до нас на офіс +380(67) 31 03 125;
2) Завітати на наш сайт та залишити нам повідомлення
(http://infobyte.net.ua/);
3) Завітати до нас на офіс, та запитати дані авторизації у
наших операторів.
Дочекавшись підключення до мережі, ви побачите повідомлення
про успішне з'єднання з інтернетом, а також з піктограми
підключення до мережі зникне знак попередження

Крок 9: Закрийте вікно налаштувань, та перейдіть до наступного
етапу.
На цьому кроці налаштування інтернет підключення завершено.

ЕТАП №3 — ПЕРЕВIРКА
Крок 1: Запустіть браузер, можна використовувати будь який з
вам відомих (Opera, Firefox. Internet explorer), у нашому прикладі я
буду використовувати Google Chrome.

Крок 2: У рядку пошуку наберіть будь який текст та натисніть
“Enter”

Як ви можете бачити із зображення, інтернет працює. На цьому
перевірка інтернет з'єднання завершена.

ЕТАП №4 — ПIДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖI
ПIСЛЯ УВIМКНЕННЯ ПРИСТРОЮ
Крок 1: Натисніть на піктограму підключення
миші.

лівою клавішею

Крок 2: Оберіть підключення яке ви створили, у нашому випадку
воно називаєтсья “INFOBYTE SERVICE”
Крок 3: У бічному меню, яке знаходиться з ліва, оберіть пункт
“Комутативне з'єднання”

Крок 4: Натисніть по назві вашого підключення, у нашому
випадку “INFOBYTE SERVICE” та натисніть “Підключити”
Після виконаних дій ви побачите, що піктограма підключення
змінилася на

На цьому підключення до мережі після увімкнення пристрою —
завершене.
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