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INSTRUCCIONS PER ENTRAR A INTERNET PER GUIFI O DE FORMA
“CONVENCIONAL”
v 1.0.

*La nanostation, arribat este punt ja ha d’estar configurada.

Recordem l’esquema de com connectar una nanostation:
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*Descripció dels passos de l’esquema:
1. Connecta un extrem del primer cable de xarxa a l’entrada “MAIN” de la nanostation. El segon
extrem del cable va a l’entrada que posa “POE” al Poe (aparell negre). Per este cable arriben les dades i
l’alimentació elèctrica.
2. Connecta el segon cable de xarxa a l’entrada que posa “LAN” del Poe. L’altre extrem el
connectem a l’ordinador.
3. Connectem l’endoll del poe a la presa elèctrica.

Per configurar el nostre accés a internet, independentment del lloc on estiguem
connectats ens podem trobar les dos situacions següents:

1.Vull connectar-me a l’internet de guifi.net:
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Després de tindre ja la nanostation configurada i en funcionament, amb els cables de
xarxa connectats, al nostre ordinador obrim el Mozilla Firefox ( o l'Internet Explorer).
Ara ens hauria d'aparèixer el portal captiu de "guifi-Ajuntament de Vilafranca", però
encara no podríem accedir a internet.
Configurem el proxy. Posem al navegador que tinguem obert:
1. al Mozilla Firefox (*recomanat):
herramientas→opciones→avanzado→pestanya
red→configuración→seleccionem configuración manual del proxy→escrivim
10.228.181.130 a l’opció de Proxy HHTP i 8080 a Puerto (seleccionem “usar el
mismo proxy para todo” → Acceptem→ Acceptem
2. a l'Internet Explorer: herramientas→opciones de internet→pestanya
conexiones→configuración de LAN→seleccionem servidor proxy→escrivim
10.228.181.130 a Dirección i 8080 a Puerto → Acceptem→ Acceptem
*Recorda que els cables de xarxa anàven:
- el primer cable de la nanostation (entrada Main) al Poe (entrada POE)
- el segon cable del Poe (entrada LAN) a l’entrada de l’ordinador
Finalment, per comprovar que tenim internet, entra al buscador Google i posa alguna
paraula per buscar.

2.Vull connectar-me a una altra connexió a internet que no siga guifi.net.
Tenim que llevar el proxy. Seguirem els passos anteriors i al final seleccionarem l’opció
Sin proxy si estem al Mozilla Firefox o la de Detectar la configuración
automáticamente de l’internet explorer.
Tot el procés:
1. al Mozilla Firefox (*recomanat):
herramientas→opciones→avanzado→pestanya red→configuración→ Sin proxy
→ Acceptem→ Acceptem
2. a l'Internet Explorer: herramientas→opciones de internet→pestanya
conexiones→configuración
de
LAN→
Detectar
la
configuración
automáticamente → Acceptem→ Acceptem
Recorda de tindre connectat el nou cable de xarxa (i desconnectat el que ve del Poe,
LAN)).
Si la connexió la vols fer per wifi es recomana desconnectar igualment el cable de xarxa
que ve del Poe (LAN).

Finalment, per comprovar que tenim internet, entra al buscador Google i posa alguna
paraula per buscar.
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