
Järgnev juhend aitab seadistada eduroami Microsoft Windows 

operatsioonisüsteemiga masinas.

1. Vali Metro start ekraanilt käsk „All apps“ ning vali siis „Desktop“
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2. Töölaual vajuta all vasakul nurgas olevat „Start“ nuppu ning 

„Control Panel“. 

3. Aknas „All Control Panel Items“ vali alajaotus „Network and Sharing Center“.
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4. Avanenud aknas vali käsk „Setu up a new connection or network“

5. Vali avanenud alajaotusest käsk „Manually connect to a wireless network“ ning 

najuta „Next“ nuppu. 
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6. Täida avanenud aknas väljad ettenähtud andmetega (vt joonist). 

 

7. Avanenud aknas vali käsk „Change connection settings“. 

 

  



8. Avanenud aknas vali menüü „Security“ ning vajuta nuppu „Settings“. 

 

9. Avanenud aknas täida väljad etteantud viisil (vt joonist) ning vajuta nuppu 

„Configure“. 

 



10. Avanenud aknas eemaldage vajadusel linnuke ning vajutage nuppu „OK“. 

 

11. Aknas „Protected EAP Properties“ vajutage nuppu „OK“. 

12. Vajutage aknas eduroam Wireless Network Properties nuppu „Advanced 

settings“. 

 

  



13. Valige avanenud aknas rippmenüüst käsk „User authentication“. Seejärel 

vajutage nuppu „OK“ 

14. Nüüd vajutage lahtiolevates akendes nuppu „OK“ ja „Close“.

15. Vajuta töölaua all paremas nurgas olevat nuppu „Networks“.
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16. Avanenud menüüs vali ühendus „eduroam“ ning vajuta nuppu „Connect“. 

 

17. Seejärel sisesta oma eduroami kasutajatunnus ja parool. 

 

 

 

 


