Konfiguracja routera
Technologia Bitstream (BSA)

Jak skonfigurować router w technologii Bitstream (BSA)?
W celu uzyskania połączenia z internetem konieczne jest prawidłowe skonfigurowanie połączenia.
W przypadku routerów konfigurację należy przeprowadzić w panelu administracyjnym.
Zanim rozpoczniesz konfigurację swojego urządzenia przygotuj swój unikalny login i hasło.
Jeśli ich nie znasz, przejdź poniżej (Nie znam mojego unikalnego loginu i hasła gdzie mogę
je znaleźć?)
Aby skonfigurować router dostarczony przez Netię:
• Wejdź na stronę http://autokonfiguracja.netia.pl/. Z listy urządzeń dostarczanych przez Netię
wybierz to, które posiadasz i postępuj zgodnie z instrukcją.
• Pamiętaj, że Twoja usługa działa na łączu Orange Polska S.A. – taką opcję należy wybrać podczas
jednego z etapów konfiguracji.
Aby skonfigurować urządzenie własne:
• Na czas konfiguracji podłącz router bezpośrednio do komputera za pomocą kabla sieciowego.
W ten sposób unikniesz problemów ze zrywaniem połączenia w trakcie konfiguracji.
• Otwórz puste okno przeglądarki (np. Internet Explorer, Chrome, Mozilla Firefox) i w pasku adresu
wprowadź adres strony konfiguracyjnej, który jest podany przy Twoim modelu routera.
Zatwierdź go klawiszem Enter.

Uwaga! Adres strony konfiguracyjnej to zestaw cyfr oddzielonych od siebie kropkami, np. dla urządzeń
dostarczonych przez Netię to 192.168.1.254
• Po pojawieniu się ekranu logowania wpisz nazwę użytkownika i hasło (nie są to dane tożsame z tymi,
które można odczytać na portalu netiaonline.pl). Informację tę można znaleźć np. w instrukcji
do routera. Jeśli nie posiadasz instrukcji, jej wersję elektroniczną często można znaleźć na stronie
producenta urządzenia lub na różnych forach internetowych. Pamiętaj także, że wszyscy producenci
urządzeń posiadają swoje infolinie i są zobligowani do tego, aby pomóc Ci przy ich konfiguracji.
• Następnie postępuj zgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta. Często kreator konfiguracji
przeprowadza Cię przez proces automatycznie. Jeśli kreator zażąda podania parametrów
konfiguracyjnych, podaj wartości z tabeli poniżej.
• Pamiętaj, że Twoja usługa działa na łączu Orange Polska S.A. – taką opcję należy wybrać podczas
jednego z etapów konfiguracji.
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Jakie są parametry konfiguracyjne dla technologii Bitstream (BSA)?
Poniższa tabela zawiera parametry, potrzebne do skonfigurowania routera. Nie zawsze jednak wszystkie
z nich będą wymagane przy szybkiej konfiguracji.
Nazwa parametru

Wartość parametru

VPI

0

VCI

35

Protokół

PPPoA

Enkapsulacja

Vcmux

Autentykacja

PAP lub CHAP

Adres IP

pobierz automatycznie

Klasa ATM

UBR

Rodzaj Annex'u

tylko Annex A (łącze analogowe POTS)

DNS

pobierz automatycznie

Nie znam mojego unikalnego loginu i hasła. Gdzie mogę je znaleźć?
Podczas konfiguracji łącza na jednym z etapów wymagane jest podanie unikalnego loginu i hasła,
które występują także pod nazwą PPP Username oraz PPP Password. Informacje te znajdziesz
po zalogowaniu się do serwisu Netia Online (netiaonline.pl).
1. Z
 anim jednak będziesz mógł zalogować się do Netia Online, w oknie, które się pojawi
(wygląd okna zależy od posiadanego urządzenia) podaj dane pierwszego logowania:
• login: internet
• hasło: internet.
Są to dane, które pozwolą Ci na połączenie się ze stronami Netii, w tym Netia Online.
2. Wejdź na Netia Online (netiaonline.pl) i zaloguj się do serwisu.
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3. Po zalogowaniu wybierz zakładkę Usługi —> Usługi internetowe.

4. W niebieskim oknie znajdziesz swój Twój unikalny login oraz hasło.

Kontakt do producentów najpopularniejszych routerów

Tp-Link

+48 801 080 618
+48 22 360 63 63 (z telefonów komórkowych)
support.pl@tp-link.com

Edimax

+48 22 607 94 80
cp@edimax.pl

Pentagram

+48 22 338 90 30
pomoc@pentagram.pl

D-Link

+48 22 100 56 78
+48 801 022 021

CISCO/Linksys

+48 22 306 00 70
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