Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „TV-SAT 364”
ul. Gorkiego 16 Łódź, 92-525
Tel: 42-673-45-53 biuro@widzew.net
Szanowni Abonenci, z uwagi na konieczność zmiany sposobu konfiguracji podłączonych bezpośrednio
do naszej sieci Państwa komputerów lub routerów prosimy o wykonanie niżej podanych czynności w
wyznaczonym terminie:
Zmiana dotyczy przejścia z statycznych wpisów IP/DNS na pobieranie ich automatyczne (DHCP) przez Państwa
terminale (urządzenie sieciowe podłączone do kabla naszej sieci internetowej np. komputer, router).
Taki sposób konfiguracji ułatwi klientom korzystanie z podłączeń do naszej sieci bez konieczności ich
konfiguracji. Zmiana ta nie ma wpływu na jakość świadczonych usług i nie zmienia warunków umowy oraz
regulaminu.
WAŻNE! Po przejściu na automatyczne pobieranie adresu IP terminale klienta mogą kilka minut pobierać te
adresy, jeżeli ich nie pobiorą należy wykonać restart komputera lub routera (wyłączyć i włączyć ponownie
urządzenie).
Klienci którzy mają już w swoich terminalach ustawione automatyczne pobieranie adresów nie muszą
dokonywać żadnej zmiany w konfiguracji.

Informacji udziela konserwator sieci pod numerem 607 042 853 w godzinach 8-20.
Osoby, które nie będą wstanie samodzielnie wykonać zmiany adresów proszone są o kontakt telefoniczny w celu
umówienia pomocy przy wykonaniu tych czynności u klienta w mieszkaniu.
Klienci, którzy do naszej sieci mają podłączony router i nie są w stanie samodzielnie dokonać w nim zmiany mogą
zgłosić się z tym routerem do biura (zanieść go do biura)

INSTRUKCJA KONFIGURACJI TERMINALA
Metoda wykonania zmiany sposobu pobierania adresów sieciowych przez terminale klientów
(podłączonych do naszego kabla sieciowego)
Terminal - Router (jeżeli abonent korzysta z routera WiFi)
Aby dokonać zmiany na routerze ze statycznych wpisów IP na dynamiczne należy :
- wpisać w przeglądarce internetowej adres IP routera (podany na spodzie urządzenia, przeważnie jest to
192.168.1.1 lub 192.168.0.1 lub (192.168.2.1); jeśli przeglądarka nie wyświetli okna dostępowego do routera,
należy podłączyć router do komputera kablem sieciowym poprzez port LAN routera
- po pojawieniu się okna logowania wpisujemy login "admin” lub puste pole
- hasło jakie zostało ustawione (jeśli hasło nie zostało zmienione standardowe hasła to : admin lub password
bądź puste pole .
- następnie po załadowaniu się strony routera przechodzimy do zakładki:
(podajemy wiele nazw zakładek, które występują w większości typów routerów)
Network --> WAN settings lub manual internet connection lub Setup-basic
- wybieramy DHCP client lub dynamic IP w niektórych typach routerów – Automatic configuration dhcp lub
Dynamically from isp i Automatically from dns
- zatwierdzamy zmiany poprzez SAVE lub Apply, czasem poprzez Next.
Dodatkowo:
W przypadku korzystania z połączenia do Internetu za pomocą routera pamiętajmy o włączeniu szyfrowania
połączenia bezprzewodowego WPA2-PSK i założeniu jak najbardziej skomplikowanego hasła w zakładce
Wireless - Wireless Security, aby nikt nieuprawniony nie miał dostępu do Państwa łącza.
Strona 1

Terminal – Komputer (w zależności od posiadanego system operacyjnego)
1. WINDOWS XP (2000)
Menu Start-> Panel sterowania-> Połączenia sieciowe
-zaznacz Połączenie lokalne –prawy klawisz myszki –Właściwości
-zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP) i kliknij Właściwości
-zaznacz –Uzyskaj adres IP automatycznie
-zaznacz –Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
-kliknij na OK i zatwierdź zmiany

2. WINDOWS VISTA
Menu Start-> Panel sterowania-> Sieć i Internet -a w niej opcje „ Konfiguruj udostępnianie plików”
-Zarządzaj połączeniami sieciowymi
-zaznacz Połączenie lokalne –prawy klawisz myszki –Właściwości
-zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości
-zaznacz –Uzyskaj adres IP automatycznie
-zaznacz –Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
-kliknij na OK i zatwierdź zmiany

3. WINDOWS 7
Menu Start-> Panel sterowania-> Sieć i Internet->
->Centrum sieci i udostępniania ->-Zmień ustawienia karty sieciowej
-zaznacz Połączenie lokalne –prawy klawisz myszki –Właściwości
-zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości
-zaznacz –Uzyskaj adres IP automatycznie
-zaznacz –Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
-kliknij na OK i zatwierdź zmiany

4. Windows 8 :
Interfejs METRO -> Desktop (Pulpit)
- kursor w prawy dolny róg -> rozwinie się panel boczny "Charm bar"
- Ustawienia -> Panel sterowania -> Sieć i Internet-> Konfiguracja i udostępnianie plików -> Zmień ustawienia karty sieciowej
- zaznacz Połączenie lokalne - > prawy przycisk myszy -> Właściwości
- zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) - > kliknij Właściwości
- zaznacz - Uzyskaj adres IP automatycznie
- zaznacz - Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
- kliknij OK i zatwierdź zmiany

Należy zachować ten dokument, gdyż będzie on przydatny w przyszłości jako pomoc w podłączaniu/zmiany innych/nowych terminali przez Abonentów do naszej sieci Internetowej.
W przypadku zmiany terminala podłączonego bezpośrednio do naszego kabla sieciowego nadal pozostaje konieczność
zgłaszania adresu fizycznego.
Poniżej instrukcja znalezienia MAC adresu/adresu fizycznego na komputerze.
Windows 9x, Millenium
1. Nacisnąć menu START i wybrać opcję URUCHOM
2. Wpisać w okienku: winipcfg i nacisnąć ENTER
3. Nacisnąć przycisk ZAAWANSOWANE i spisać MAC z pola ADRES FIZYCZNY – karta Ethernet - połączenie lokalne
Windows 2000, XP
1. Nacisnąć menu START i wybrać opcję URUCHOM
2. Wpisać w pasku: cmd i nacisnąć ENTER
3. Wpisać w oknie ipconfig /all i nacisnąć ENTER
4. Odczytać wartość pola ADRES FIZYCZNY - karta Ethernet - połączenie lokalne
Windows VISTA/7
1. Nacisnąć menu START i kliknąć w pole Szukaj/Wyszukaj
2. Wpisać w pasku: cmd i nacisnąć ENTER
3. Wpisać w oknie ipconfig /all i nacisnąć ENTER
4. Odczytać wartość pola ADRES FIZYCZNY - karta Ethernet - połączenie lokalne
Windows 8
1. Interfejs METRO -> Desktop (Pulpit)
2. kursor w prawy dolny róg -> rozwinie się panel boczny "Charm bar" -> SZUKAJ -> APPS (Aplikacje)
3. Wpisać w pasku: cmd i nacisnąć ENTER
4. Wpisać w oknie ipconfig /all i nacisnąć ENTER
5. Odczytać wartość pola ADRES FIZYCZNY - karta Ethernet - połączenie lokalne
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