
odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox

Pytanie 1

Dotychczas, po uruchomieniu Multiroom Standard HD po otwarciu zakładki MULTIROOM

STANDARD HD, była widoczna lista z numerami kart oraz Conax dekoderów dodatkowych. W

dekoderach wifi Premiumbox+ takiej listy nie widziałem – czy to jest ok?

 

Usługa Multiroom Standard HD  z  dekoderem wifi  Preniumbox+  jako  dekoderem  głównym,  technicznie  realizowana  jest w  inny

sposób niż z dekoderami  turboBOX+  i mediBOX+. Dekoder wifi Preniumbox+   nie potrzebuje  informacji,  jakie dekodery będzie

autoryzował i w związku z tym nie wyświetla ich listy.

Zakładka MULTIROOM STANDARD HD zawiera jedną opcję.

  

 

W oknie MULTIROOM- STATUS wyświetlana jest tylko informacja o uruchomieniu obsługi Multiroom w dekoderze głównym oraz

o stanie połączenia sieciowego. Wymagana jest informacja „Połączenie sieciowe jest aktywne”:



 

 

Pytanie 2

Przy połączeniu kablowym do routera, dekodery widzą swoje adresy IP i stan połączenia jest aktywny

(zielony). Po zaniku zasilania na dekoderze wifi Premiumbox+, dekoder WiFi Box już nie odnajduje IP

dekodera PremiumBox+.

 

Niestety po wyłączeniu i ponownym włączeniu zasilania, dekoder wifi Premiumbox+ przestaje udzielać autoryzacji dekoderom

dodatkowym. Sposób połączenia dekoderów nie ma znaczenia. Programiści zlokalizowali błąd i przygotowana została poprawka

(będzie w kolejnej wersji oprogramowania).

Obecnie należy zastosować jedną z dwóch opisanych niżej procedur przywracających obsługę dekoderów dodatkowych przez wifi

Premiumbox+. Obie prowadzą do wyświetlenia przed dekoder główny okienka MULTIROOM, które potwierdza gotowość do

udzielania autoryzacji dekoderom dodatkowym:

 



  

 

Procedura 1

Procedura polega na przywróceniu ustawień domyślnych w dekoderze wifi Premiumbox+.

Otwieramy menu, wyszukujemy i otwieramy zakładkę USTAWIENIA, wyszukujemy zakładkę INSTALACJA,

podświetlamy USTAWIENIA DOMYŚLNE i zatwierdzamy wybór.

  

 

Ustawiamy opcję USTAWINIA DOMYŚLNE  na „TAK” i uruchamiamy KONTUNUUJ.  

 



  

Dekoder  uruchomi  się  wykonując  procedurę  pierwszej  instalacji.  Oznacza  to  konieczność  ponownej

konfiguracji ustawień sieciowych i ewentualnie antenowych. Po ich przeprowadzeniu i uruchomieniu odbioru,

na  ekranie  telewizora  pojawi  się  okienko  MULTIROOM  (na  wcześniejszej  ilustracji),  które  potwierdzi

przygotowanie dekodera do obsługi usługi MRP.

Poza koniecznością ponownej konfiguracji ustawień dekodera, zostaną skasowane ustawienia użytkownika (np.

listy  kanałów). Wymienionych wad nie ma drugi  sposób,  dlatego proponujemy  skorzystanie  z Procedury 2,

która dodatkowo jest łatwiejsza do przeprowadzenia przez Abonenta.

   

Procedura 2

Wyjmujemy kartę dekodującą z dekodera wifi Premiumbox+ i czasowo instalujemy kartę z dekodera

dodatkowego.

Po uruchomieniu odbioru programów, wyjmujemy kartę i ponownie instalujemy kartę przeznaczoną do

dekodera wifi Premiumbox+.

Po uruchomieniu odbioru, dekoder główny wyświetli okienko MULTIROOM (ilustracja wyżej), co

potwierdzi pozytywne zakończenie procedury.

 

Pytanie 3

Problem występuje zarówno przy połączeniu przez wifi oraz kablami. Dekodery zostawione były do

aktywacji w punkcie, monter ma później z nimi jechać do klienta. Po aktywacji działały poprawnie, ale

po zainstalowaniu u Abonenta dekoder dodatkowy nie widzi głównego.

 

Ponieważ  po  uruchomieniu  Multiroom,  dekoder  wifi  Premiumbox+  był  odłączany  od  zasilania,  po

zainstalowaniu u Abonenta wymaga wykonania jednej z procedur opisanych odpowiedzi na pytanie nr 2.

 

Pytanie 4



Uruchomiłem multiroom z dekoderami wifi Premiumbox+ i  wifiBOX+, łącząc je bezpośrednio kablem

Ethernet. Po kilku godzinach Abonent zadzwonił i poinformował, że mały dekoder nie odbiera –

komunikat DEKODER ZABLOKOWANY . Przed wyjazdem przekładałem kabel sieciowy.

 

Przy połączeniu dekoderów kablem Ethernet (oraz z wykorzystaniem sieci bez routera), w dekoderze wifi Premiumbox+ musimy

skorzystać z konfiguracji ręcznej ustawień sieciowych (nie działa funkcja AUTO-IP). Niestety odłączenie kabla Ethernet skutkuje

przełączeniem ustawień na BRAK POŁĄCZENIA (menu USTAWIENIA / INSTALACJA / USTAWIENIA SIECI):

 

 

a w menu diagnostycznym (USTAWIANIA / DIAGNOSTYKA / SIEĆ) pojawią się puste pola dla danych ADRES IP oraz MASKA

PODSIECI.  W takim stanie dekoder główny nie będzie dostępny poprzez sieć dla dekodera dodatkowego. Konieczne jest

przywrócenie ustawień sieci w dekoderze głównym - po otwarciu zakładki POŁĄCZENIE PRZEWODOWE i wybraniu opcji

KONFIGURACJA RĘCZNA, wystarczy uruchomić TEST – dekoder pamięta wpisane wcześniej dane o adresach sieciowych:

 



 

 

Uwagi:

 

Podobny problem (zmiana ustawień sieciowych na BRAK SIECI) występuje podczas nocnych testów,

które wykonują dekodery. Efektem jest zablokowanie odbioru na dekoderze dodatkowym. Dlatego

obecnie nie zalecamy bezpośredniego łączenia dekoderów kablem Ethernet, a zainstalowanie na trasie

połączenia sieciowego switch’a (dekoder <--> switch <--> dekoder). Wspomniany problem nie wystąpi

przy sieci z routerem.

Po odebraniu przez dekoder dodatkowy pliku autoryzującego, nie potrzebuje on nawiązania połączenia z

dekoderem głównym przez kilka godzin. Kończąc instalowanie multiroom, warto zawsze sprawdzać, czy

połączenie może być nawiązane. Należy nie tylko otworzyć okno MULTIROOM-STATUS I

DIAGNOSTYKA,



 

 

ale  koniecznie  uruchomić  procedurę  testowania  SPRAWDŹ  POŁĄCZENIE  (klawiszem  PILOT),  co  uruchomi  proces  pobierania

autoryzacji. Obecny stan usługi dekoder pokaże po  schowaniu  ruchomego kółka ze  strzałką widocznego w prawym górnym rogu

ekranu podczas trwania testu.

 

Pytanie 5

Dekodery podłączone są kablami Ethernet do routera, pokazują poprawne adresy w menu

diagnostycznym i otwierają serwisy internetowe. Po 5 minutach od podłączenia zasilana, mały dekoder

pokazuje komunikat DEKODER ZABLOKOWANY. Próbowaliśmy już wszystkiego. Wymieniliśmy

nawet wcześniej dekoder główny. Procedury z Pytania 2 nie działają.

 

KOD  KONFIGURACYJNY  dla  dekodera  dodatkowego  dotyczy  konkretnej  pary  dekoderów

główny-dodatkowy. Proszę sprawdzić, czy dekoder dodatkowy posiada kod konfiguracyjny do współpracy z

nowym dekoderem głównym (menu MULTIROOM / MULTIROOM KONFIGURACJA):

 



 

 

Aktualny  kod  konfiguracyjny  dostępny  jest w  systemie CGA w  zakładce  „Sprzęt  abonenta”. W  przypadku

niezgodności  kod można  przepisać  do  dekodera  dodatkowego  uruchamiając  procedurę WPROWADŹ KOD

(klawisz OK na pilocie przy otwartym oknie jak na ilustracji wyżej).

 

Pytanie 6

Mam pytanie: czy wifi Premiumbox+ łączy się z wifiboxem bezprzewodowo czy musi być router?

 

Dekodery  nc+  z  wbudowanym  modułem Wi-Fi  nie  wspierają  połączeń  typu  Ad-Hoc.  Aby  dwa  dekodery

nawiązały  ze  sobą  połączenie  z wykorzystaniem Wi-Fi, muszą  skorzystać  z  pośrednictwa  routera  z Access

Point.

Dekodery nie są w tym odosobnione np. tablety z Androidem przy podstawionej konfiguracji również nie łączą

się ze sobą korzystając z Wi-Fi bezpośrednio.

 

Pytanie 7

Czy dekodery wifi Premiumbox i wifi box połączą się bezprzewodowo, jeżeli pomiędzy nimi będzie

tp-link TL-WR702N ustawiony w trybie ROUTER?

 



Owszem,  po  ustawieniu  trybu  pracy  "Router Mode", TL-WR702N może  pośredniczyć  komunikacji  (Wi-Fi)

między dekoderami wifi Premiumbox+ i wifiBOX+ potrzebnej do działania usługi multiroom.

Mimo tego, sugerujemy zastosowanie  typowego routera ze względu na poziom sygnału Wi-Fi. TL-WR702N

posiada  wewnętrzną  antenę  małych  rozmiarów,  a  dekodery  wykorzystują  również  niewielkie  anteny

wewnętrzne. Skuteczna antena przynajmniej po stronie routera poprawia sygnał radiowy i daje większe szanse

na stabilne połączenie Wi-Fi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


