
Konfiguracja połączenia VPN z serwerem pacyfik.net 
 

(How to configure built-in Windows VPN client to connect to Pacyfik.net MOHPA multiplayer server) 

 

System operacyjny: Windows 10 

 

1. Przechodzimy do START > Ustawienia > Sieć i Internet. (Go to Start > Settings LAN 

and Network). 

 

 
 

 

2. Wybieramy opcję VPN i klikamy Dodaj połączenie VPN. (Select VPN) 

 

 
 

3. Tworzymy nowe połączenie VPN zgodnie z poniższymi ustawieniami. (Create VPN 

connection as below). 

Nazwa połącznia (connection name): pacyfik.net 

Nazwa użytkownika (user name): vpn 

Hasło (password): Pacyfik.net 



 
 

4. Jeżeli pojawi się problem z połączeniem należy sprawdzić poniższe ustawienie połączenia VPN: 

pacyfik.net. START > Panel Sterowania > Centrum sieci i Udostępniania. (If you have problem with 

connection, check below settings. Go to START > Control Panel > Network and Sharing Center > 

Change adapter settings. Select pacyfik.net  adapter and from pop-up menu select Properties > 

Security sheet.) 

 

5. Klikamy na opcję Zmień  ustawienia karty sieciowej

 
6. Odszukujemy połączenie pacyfik.net, z menu podręcznego wybieramy Właściwości  > 

Zabezpieczenia. Na kracie sprawdzamy i jeżeli trzeba ustawiamy opcje: 

 Typ wirtualnej sieci prywatnej: Protokół PPTP 

 Szyfrowanie danych: Opcjonalne szyfrowanie (połącz nawet jeśli bez szyfrowania) 

 



(In security sheet select these options: Point to Point Tuneling Protocol (PPTP), Optional 

encryption (connect even no encryption)). 

 

12. Klikamy ikonę połączenia sieciowego i z listy dostępnych połączeń wybieramy pacyfik.net a 

następnie klikamy Połącz. 

 

 

13. Następnie uruchamiamy grę Medal of Honor – Wojna na Pacyfiku. 



14. W oknie głównym wybieramy opcję Wielu graczy. 

 

 
15. W kolejnym oknie wybieramy opcję Wyłącznie LAN (Select option LAN only).  

 

 
 

 
16. Przechodzimy do opcji Konfig gracza. Na karcie Ustawienia w opcji połączenia 

wybieramy LAN. Przechodzimy na kartę Zaciągnij się. Wybieramy postać, którą 

będziemy walczyć, narodowość i podajmy adres IP serwera: 192.168.30.1. (Select 

User config > Settings. Find IP addresss field and fill in 192.168.30.1. This is internal 
IP address of MOHPA multiplayer server.) 

17. Następnie klikamy przycisk Gotowe. W kolejnym oknie wybieramy opcję Graj. W tym 

momencie powinno nastąpić połączenie do serwera. W przypadku kłopotów prosimy 

pisać na adres: pacyfik.net@outlook.com. 

 



 


