JAK PODŁĄCZYĆ MULTIROOM STANDARD?

INSTRUKCJA KONFIGURACJI
DEKODERA DODATKOWEGO

BOX+

ITI-2849ST/ 2850ST/ 2851S

poniższa instrukcja opisuje sposób konfiguracji dekodera BOX+
we współpracy z dekoderem głównym mediaBox+/ turboBox+

KROK 1.
Połącz wszystkie elementy wg schematu, który wybrałeś w trakcie konfiguracji dekodera głównego.

KROK 2.
Uruchom dekoder dodatkowy i sprawdź, czy sprzęt posiada odpowiednią konfigurację.

PILOT

SETUP

Włącz dekoder
za pomocą PILOTA

Na pilocie wybierz
przycisk SETUP

DIAGNOSTYKA
Wybierz ikonę
DIAGNOSTYKA

INFORMACJE
O SYSTEMIE
Wybierz
INFORMACJE O SYSTEMIE
i potwierdź OK

GRUPY
Sprawdź, czy w pozycji
GRUPY, pojawiła się
grupa o nr 102

Jeśli w „INFORMACJACH O SYSTEMIE” nie ma grupy 102, poczekaj, aż dekoder pobierze konfigurację z satelity. Dekoder
zapisze konfigurację automatycznie do 48 godzin od jego podłączenia do prawidłowo ustawionego zestawu
antenowego i zasilania. Jeśli dekoder nie pobierze grupy 102, skontaktuj się z telefonicznym centrum Abonenta.

KROK 3.
KONFIGURACJA SIECI
Po wpięciu kabla ETHERNET dekoder
automatycznie skonfiguruje połączenie z siecią.
Sprawdź aktualny stan połączenia sieciowego,
wybierając na pilocie SETUP, a następnie
DIAGNOSTYKA, potem strzałkami SIEĆ.
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KROK 3A.
Przy poprawnie skonfigurowanym połączeniu sieciowym
w pozycji ADRES IP pojawią się wartości zgodne
z ustawieniami Twojej sieci, a w pozycji STAN
POŁĄCZENIA – POŁĄCZENIA AKTYWNE.
Jeśli łączysz dekodery bezpośrednio lub przy użyciu
SWITCHA w pozycji ADRES IP pojawi się adres
169.254.010.XXX

KROK 3B.
Jeśli dekoder nie nawiązał połączenia z urządzeniem,
do którego został podpięty kablem ETHERNET w pozycji
ADRES IP pojawią się wartości 000.000.000.000,
a w pozycji STAN POŁĄCZENIA będzie informacja
– BRAK POŁĄCZENIA.

Jeśli widzisz stan połączenia
– BRAK POŁĄCZENIA należy sprawdzić,
czy kabel ETHERNET jest prawidłowo
wpięty lub czy nie jest uszkodzony.

Jeśli dekoder nie pobrał ustawień sieci, możemy pobrać je dzięki KONFIGURACJI AUTOMATYCZNEJ
lub ręcznie wprowadzić – KONFIGURACJA RĘCZNA. ZALECAMY KONFIGURACJĘ AUTOMATYCZNĄ.

KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA

PILOT

SETUP

Włącz dekoder
za pomocą PILOTA

Na pilocie wybierz
przycisk SETUP

INSTALACJA
Wybierz ikonę
INSTALACJA

USTAWIENIA
SIECI
Wybierz
USTAWIENIA SIECI
i potwierdź OK

KONFIGURACJA
AUTOMATYCZNA
Wybierz KONFIGURACJA
AUTOMATYCZNA
i potwierdź OK

• Dekoder automatycznie skonfiguruje połączenie z Internetem. Zapisz konfigurację sieci wciskając przycisk OK.
• Dekoder dodatkowy jest skonfigurowany do działania w usłudze MULTIROOM STANDARD.
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KONFIGURACJA RĘCZNA

PILOT

SETUP

Włącz dekoder
za pomocą PILOTA

Na pilocie wybierz
przycisk SETUP

INSTALACJA
Wybierz ikonę
INSTALACJA

USTAWIENIA
SIECI
Wybierz
USTAWIENIA SIECI
i potwierdź OK

KONFIGURACJA
RĘCZNA
Zaznacz
KONFIGURACJA RĘCZNA
i potwierdź OK

• Wprowadź zestaw adresów sieciowych odpowiadających ustawieniom Twojej sieci domowej
(informacje o parametrach sieci znajdziesz w panelu administracyjnym swojego routera).
• Zapisz konfigurację wciskając przycisk OK.
• Dekoder dodatkowy jest skonfigurowany do działania w usłudze MULTIROOM STANDARD.

KROK 4.
Usiądź wygodnie w swoim fotelu i ciesz się korzyściami z wyboru usługi MULTIROOM STANDARD!

Więcej informacji oraz szczegółowa konfiguracja MULTIROOM STANDARD są dostępne na stronie:
ncplus.pl/oferta/multiroom/multiroom-standard-hd
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