ePROMAX - konfiguracja
bezprzewodowego punktu
dostępowego na modemach
kablowych (HFC)
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W celu skonfigurowania bezprzewodowego punktu dostępowego w modemie kablowym (HFC), należy
zalogować się do swojego konta w portalu ePROMAX.
W tym celu należy otworzyć dowolną przeglądarkę internetową i wpisać adres https://e.promax.media.pl/

Należy uzupełnić pola Nr nabywcy (indywidualny numer ID) oraz Hasło (uzyskane od dostawcy usług),
a następnie kliknąć przycisk
Po poprawnym zalogowaniu wyświetli się strona główna portalu Moje eBOA. W pierwszej kolejności
należy kliknąć na przycisk Usługi w górnym menu.
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Poniżej wyświetli się lista wszystkich usług. Należy kliknąć przycisk Internet stacjonarny.

Wyświetli się ekran z usługami internetu stacjonarnego, prezentujący informacje o aktywnym pakiecie
internetowym oraz usługach dodatkowych. Należy kliknąć przycisk Pokaż z prawej strony aktywnego
pakietu internetowego.
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Zostaną wyświetlone szczegółowe informacje dotyczące usługi internetu. Należy przesunąć ekran w dół
do sekcji Modemy.

Obok informacji takich jak przepustowość łącza czy adres IP terminala oraz co ważne dostępność WiFi,
znajduje się przycisk Zmień. Należy go kliknąć.
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W miejscu okna z parametrami modemu wyświetli się okno Zmiana usługi, w którym należy wprowadzić
odpowiednie parametry (zgodnie z poniższym opisem) oraz włączyć bezprzewodowy punkt dostępowy.
Stan/Wartość – Włącz lub Wyłącz sieć bezprzewodową, w tym celu należy kliknąć przycisk Zmień z
prawej strony.
Nazwa sieci WiFi (SSID) – Jest nazwą sieci bezprzewodowej. Nazwa SSID jest używana w technologii
bezprzewodowej do odróżnienia własnej sieci od innych sieci bezprzewodowych znajdujących się w
pobliżu. Nazwa SSID może zawierać do 32 znaków.
Uwaga!
W przypadku modemów pracujących w dwóch zakresach 2,4 GHz oraz 5 GHz (Cisco EPC3928AD oraz
Technicolor CGA2121), dla sieci 2,4 GHz wyświetla się nazwa (SSID) wprowadzona w formularzu np.
PROMAX, natomiast dla sieci 5 GHz za nazwą dołączony będzie znacznik -5GHz np. PROMAX-5GHz.
Kanał WiFi – Z listy rozwijanej wybierz jeden z kanałów odpowiadających ustawieniom sieci. Wszystkie
urządzenia w sieci bezprzewodowej muszą wykonywać rozgłaszanie na tym samym kanale, aby mogły
komunikować się między sobą. W celu automatycznego wyboru kanału można wybrać opcję auto.
Hasło WiFi – Należy wybrać hasło sieci bezprzewodowej, które jest łatwe do zapamiętania, ale trudne
do odgadnięcia przez innych użytkowników. Podczas pierwszego łączenia się z siecią przy użyciu
nowego urządzenia bezprzewodowego konieczne jest wprowadzenie tego hasła do odpowiedniego pola
konfiguracyjnego podłączonego urządzenia. Aby poprawić zabezpieczenia sieci, nie należy podawać
tego hasła nieautoryzowanym użytkownikom. Wprowadź hasło zawierające od 8 do 24 liter (w tym
przynajmniej jedna wielka) oraz przynajmniej jedna cyfrę i znak specjalny.
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Aby zakończyć konfigurowanie sieci bezprzewodowej należy kliknąć przycisk Zatwierdź.
Jeśli wszystkie zostały prawidłowo wprowadzone wyświetli się komunikat Zmiana na koncie
użytkownika została potwierdzona, od tego momentu w ciągu maksymalnie 30 minut modem się
automatycznie zrestartuje. Po jego ponownym zalogowaniu sieć bezprzewodowa będzie aktywna. W
każdej chwili można w ten sam sposób dokonywać zmian wyżej wymienionych parametrów sieci.

Uwaga!
W przypadku rezygnacji z ekoFaktury nie ma możliwość logowania się do portalu ePROMAX, wówczas
zostaje utracona możliwość zmiany lub podglądu niniejszej konfiguracji własnego WiFi, w tym m.in.
odzyskania i zmiany hasła.

