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Konfiguracja połączenia VPN w systemie Windows 7 z serwerem rozgrywki 

wieloosobowej gry Medal Of Honor: Wojna na Pacyfiku: Pacyfik.net 
 

 
1. Przechodzimy do Panelu sterowania > Centrum sieci i udostępniania (Go to Control Panel > 

Network and Sharing Center).  

2. Z głównego okna klikamy na ikonę Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć. (Run Wizard: 
Create new connection). 

 

  
 

3. Uruchomiony zostanie Kreator nowego połączenia. Wybieramy opcję „Połącz z miejscem 
pracy”. 

 



 
4. Klikamy dalej, aby w drugim oknie kreatora wybrać opcję: Użyj mojego połączenie 

internetowego (VPN) i klikamy dalej. (Select option: Connect with network in my work). 
 

 
 

5. W kolejny oknie podajemy adres połączenia zgodnie z poniższym obrazkiem. 

(Create VPN connection. Write below data). 

 

Adres sieciowy (Network address): pacyfik.net 

Nazwa miejsca sieciowego (Name of network place): pacyfik.net 



 
 

 

6. W kolejny oknie wpisujemy dane logowania.(In next screen wizard use these logon settings): 

 

Nazwa użytkownika (user name): vpn 

Hasło (password): Pacyfik.net 

 

 

 

Kliknij Połącz (Press Connect). Połączenie VPN zostanie nawiązane. 

7. Następnie ustawiamy zaawansowane ustawienia połączenia. W tym celu klikamy na ikonę 

karty sieciowej w pasu systemu Windows i z menu wybieramy Otwórz Centrum Sieci i 

Udostępniania lub przechodzimy do tego miejsca przez START > Panel Sterowania > 

Centrum sieci i Udostępniania. (Select VPN connection Pacyfik.net to change advanced 

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.) 



 

8. Klikamy na opcję Zmień ustawienia karty sieciowej. 

 

9. Odszukujemy połączenie Pacyfik.net, z menu podręcznego wybieramy Właściwości  > 

Zabezpieczenia. Na kracie ustawiamy opcje: 

 Typ wirtualnej sieci prywatnej: Protokół PPTP 

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

 

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

encryption (connect even no encryption)). 



 

 

 

Uruchom grę Medal of Honor – Pacific Assault (Run game Medal of Honor – Pacific Assault). 

 

10. W oknie głównym gry wybierz Wielu graczy (In the menu choose Multiplayer) 

11. Na kolejnym oknie wybierz Wyłącznie LAN (On the next screen select Only LAN). 

12. Na kolejnym oknie kliknij zakładkę Zaciągnij Się i podaj adres serwera w polu Adres IP: 
192.168.30.1. (On the next screen select Join sheet and fill-in IP address: 192.168.30.1) 

 

 
1. Kliknij gotowe i rozpocznij łączenie się z serwerem. 

 

 

 



Configuration of VPN connection in Window 7 system to connect to MOHPA 

multiplayer server game: Pacyfik.net 
 

1. Go to START > Control Panel > Network and Internet.. 

 
2. Then click Network and Sharing Center and Select Wizard: Set up  a new connection or 

network 

 
 

3. Run the connection wizard. On the First screen select: Connect to a workplace. 



 
4. Then select option: Use Internet connection (VPN) 

 

 
 

5. On the next screen set up below values and click Next buton. 

Internet address: pacyfik.net 

Destination name: pacyfik.net 

 

 
 



 

6. In the next wizzard screen set up below values and click Connect. 

 

User name: vpn 

Password: Pacyfik.net 

 

 
 

Windows system start connecting to Pacyfik.net server using VPN connection. You can check VPN 
connection by pressing network icon near the system clock. 

 

 
 

 If you get window Select Network Location – choose Work Network. 



 
 

7. Now run game Medal Of Honor: Pacific Assault and select option Multiplayer game. 

8. On the next screen select Only LAN. 

9. Select sheet  Join  and write IP address: 192.168.30.1.  

 
10. Then click Ready. Your game start connecting to Pacyfik.net multiplayer server of MOHPA. 


