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Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ 
elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i dokumenty z Twojego iPhone’a/iPad’a do 
ka¿dego urz¹dzenia z wbudowanym portem USB, w³¹czaj¹c w to sprzêt stereo, TV, laptopy, 
projektory video, itp.

Œrodki ostro¿noœci dla u¿ytkowników iPhone’a/iPad’a

Z powodu ograniczeñ iOS, Smart Multishare USB roz³¹czy siê gdy:

1.Kiedy zostanie wciœniêty przycisk „Home”
2.Kiedy bêdzie odebrane po³¹czenie przychodz¹ce
3.Kiedy ekran bêdzie wy³¹czony

Korzystanie z internetu lub komunikatorów podczas korzystania ze Smart Multishare USB 
jest niemo¿liwe. Jednak mo¿na korzystaæ z us³ug Push.

Po³¹czenie iPhone'a/iPad’a do Smart Multishare USB



By po³¹czyæ Smart Multishare USB do Twojego iPhone'a/iPad’a, pod³¹cz Smart Multishare 
USB do Twojego urz¹dzenia docelowego i zaczekaj a¿ niebieska dioda LED zacznie migaæ 
co sekundê. Nastêpnie postêpuj wed³ug poni¿szych kroków.

1. Dotknij ikonê „Ustawienia”
2. Wybierz „Wi-Fi”
3. Uruchom „Wi-Fi” 



4. Wybierz sieæ, której nazwa zaczyna siê: Xenic-SMU
5.  WprowadŸ has³o i dotknij ikonê „Connect” by utworzyæ po³¹czenie. Has³o domyœlne to 
„12345678”
6. Po³¹czenie powiod³o siê
7. Uruchom aplikacjê Xenic-SMU



Musisz utworzyæ listê odtwarzania i dodaæ pliki do listy, zanim bêdziesz móg³ odtworzyæ je na 
urz¹dzeniu docelowym. Dotknij ikonê [+] w prawym górnym rogu by utworzyæ listê 
odtwarzania.

Dotknij ikonê [Transmit] znajduj¹c¹ siê obok listy, któr¹ chcesz udostêpniæ.
Teraz lista odtwarzania jest wys³ana do Smart Multishare USB i jest gotowa do odtworzenia 
na urz¹dzeniu docelowym.

U¿yj panelu sterowania urz¹dzenia docelowego by w³¹czyæ odtwarzanie, dostosowaæ 
g³oœnoœæ, zmieniæ œcie¿kê, itd.



Mo¿esz utworzyæ dwa typy list odtwarzania.

- Camera roll lub Photos/Videos – sk³ada siê ze zdjêæ i klipów video udostêpnionych przez 

Twoje urz¹dzenie z systemem iOS.

- Documents – mo¿esz u¿yæ listy dokumentów „Document Playlist” by zapisaæ pliki (w tym 

pliki muzyczne, Word, Excel, PDF itd.) z Twojego PC na iPhone'a/iPad’a. 

Jak u¿ywaæ listy odtwarzania dokumentów „Document Playlist”

„Document” jest typem listy, która funkcjonuje jako pamiêæ USB. Reprezentuje folder, w 
którym mo¿esz tworzyæ/kopiowaæ/przesuwaæ/usuwaæ pliki i foldery.



Ka¿dy plik w Document mo¿e byæ przes³any przez Smart 
Multishare USB. Kiedy Smart Multishare USB jest 
pod³¹czony do portu USB w PC, bêdzie dzia³aæ jak 
zwyk³a pamiêæ USB, z której mo¿esz odczytaæ pliki.
Z katalogu PC mo¿esz wybraæ plik i „przeci¹gn¹æ” go do 
pamiêci  urz¹dzenia z systemem iOS.

• Udostêpnianie plików PC za pomoc¹ Smart 
Multishare USB

1. Pod³¹cz Smart Multishare USB do portu USB 
komputera. W³¹cz aplikacjê w Swoim urz¹dzeniu iOS i 
ustanów po³¹czenie z Smart Multishare USB.

2. W aplikacji utwórz playlistê. Jeœli posiadasz pliki w 
Dokmentach, które chcesz wys³aæ do PC - 
skopiowaæ/przesun¹æ je do utworzonej playlisty, dotknij 
ikonê [Sync] lub [Transmit], znajduj¹cy siê obok folderu.

3. W PC, Smart Multishare USB bêdzie rozpoznany jako 
przenoœna pamiêæ „Xenic-SMU”, w której bêdziesz móg³ 
odnaleŸæ pliki znajduj¹ce siê w folderze Documents.

4. Skopiuj lub przesuñ pliki z PC do Smart Multishare 
USB, a pliki bêd¹ bezpoœrednio skopiowane do Twojego 
urz¹dzenia z systemem iOS.



Dotykaj¹c ikonê „Lista Menu”        , znajduj¹c¹ siê w lewym górnym rogu ekranu, otworzysz 
menu aplikacji, gdzie znajdziesz wszystkie listy odtwarzania, opcje ustawieñ (Settings), 
informacje o aplikacji (About App) oraz wskazówki dotycz¹ce po³¹czenia (How to connect), 
u¿ycia aplikacji i urz¹dzenia (How to use).



W ustawieniach istnieje mo¿liwoœæ zmiany has³a urz¹dzenia. Dotknij ikonê [Change], by 
zmieniæ has³o z domyœlnego na nowe.

Dotkniêcie „Factory Reset” spowoduje powrót do ustawieñ fabrycznych.



OŒWIADCZENIE PRODUCENTA 
Firma ARKAS Sp. z o.o. oœwiadcza, i¿ niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi 
wymogami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy
1999/5/EC oraz 2004/108/EC i dlatego produkt zosta³ oznakowany 
oraz zosta³a wystawiona dla niego deklaracja zgodnoœci WE  publikowana 
na stronie internetowej firmy ARKAS Sp. z o.o.: www.arkas.pl
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