
 Instrukcja podłączenia trzech  dekoderów z użyciem jednej karty 
abonenckiej NC+ Seca umożliwi oglądanie na 3 telewizorach  
równocześnie trzech rożnych kanałów i nagrywanie czwartego . 
Oczywiście instalacje można rozbudować o kilka następnych dekoderów.

Co będzie potrzebne:
1. Antena   satelitarna  , dostępna tu    klik
2. Konwerter typu Quad, dostępny tu klik
3. Jeśli chcesz do połączenia dekoderów z ruterem  użyć:

a. kabla , dostępny tu  klik
b power-line  ,dostępny tu klik
c.WiFi ,dostępny tu    klik   

4. Dekodery Enigma2   dostępne tu klik 

http://cardsplitter.pl/anteny-satelitarne-c-21.html
http://cardsplitter.pl/bfont-colorreddekodery-hd-enigma-2fontb-c-229.html
http://cardsplitter.pl/karta-wifi-edimax-ew7711-umn-do-nbox-linux-p-2372.html
http://cardsplitter.pl/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=powerline&x=0&y=0
http://cardsplitter.pl/kable-sieciowe-ethernet-c-32_157.html
http://cardsplitter.pl/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=quad&x=0&y=0


Jeśli mamy już wszystkie  dekodery  podłączone do anteny i  rutera 
zaczynamy konfiguracje . Wkładamy kartę chipem do dołu do  tunera 
którego nazwiemy serwer . Klikamy niebieski przycisk na pilocie  
wybieramy SoftCam Menager następnie klikamy ok na oscam spliter i  
czerwony zatwierdzamy  .

Następnie ustawimy adres IP klikamy setup---- ustawienia ----system---
siec  jeśli mamy połączenie Lan czyli kabel power-line wchodzimy na nie ,
Wifi wchodzimy na WLAN---- ustawienia adaptera i wpisujemy dokładnie
to co jest na załączonym screenie .



Mamy już zrobiona konfiguracje serwera ,teraz zabieramy się za 
pierwszego  klienta  :
Adres ip może mieć przydzielony przez DHCP rutera więc nic nie 
zmieniamy  dekoder sam połączy się z ruterem .
Klikamy niebieski przycisk na pilocie  wybieramy SoftCam Menager 
następnie klikamy ok na oscam spliter_user  i  czerwony zatwierdzamy .



Dekoder spliter pierwszy powinien już zacząć  dekodować kanały 
kodowane 

 Analogicznie postępujemy z dekoderem  drugim z tym ze musimy 
sprawdzić jakie ma ip przydzielone przez  ruter w naszym przypadku jest 
192.168.0.9

W przeglądarce np.:  Firefox wpisujemy 192.168.0.9:8888
zakładka Readers wyłączamy spliter 1 włączamy  spliter 2 w sekcji on/off 
klikamy prawym przyciskiem  myszy tak by szary zrobił się spliter 1 a 
zielony spliter 2 .



Jeśli z jakiegoś powodu  nie zagrały Ci wszystkie trzy dekodery lub 
brakuje Ci czasu , nie masz cierpliwości :) mamy dla Ciebie 

Nasz technik chętnie pomoże kliknij    Obsługa on-line Klienta Enigma2

http://cardsplitter.pl/obsluga-online-klienta-enigma2-p-3961.html

