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SPIS TREŒCI



Opis urz¹dzenia
Smart Multishare USB jest rewolucyjnym, pierwszym w swoim rodzaju, urz¹dzeniem, które pozwoli Twojemu 
smartfonowi/tabletowi bezprzewodowo po³¹czyæ siê z odbiornikiem TV i g³oœnikami kina domowego lub samochodowym 
sprzêtem audio. Jest to niewielkie, przenoœne urz¹dzenie typu flash, które dzia³a z ka¿dym urz¹dzeniem posiadaj¹cym port 
USB, takim jak odbiornik HDTV, domowy lub samochodowy system stereo i komputer.
To niewielkie urz¹dzenie robi to wszystko zaledwie w chwilê. Smart Multishare USB dostarcza i udostêpnia zawartoœæ 
Twojego smartfona/tabletu (filmy, nagrania video, piosenki, zdjêcia lub dokumenty) byœ móg³ cieszyæ siê obrazem i 
dŸwiêkiem lepszej jakoœci, na wiêkszych urz¹dzeniach. Po prostu pod³¹cz Smart Multishare USB do portu USB swojego 
urz¹dzenia, a on zrobi resztê. Tak, to takie proste! Nie jest konieczna ¿adna instalacja.
To tak, jakbyœ pod³¹czy³ swojego smartfona/tablet bezpoœrednio do kina domowego lub samochodowego sprzêtu stereo, 
lecz bezprzewodowo. Smart Multishare USB bezb³êdnie wczytuje     i odtwarza ka¿d¹ piosenkê, ka¿dy plik video, ka¿de 
zdjêcie i ka¿d¹ listê odtwarzania z Twojego smartfona/tabletu na innym urz¹dzeniu poprzez sieæ Wi-Fi. W przeciwieñstwie 
do urz¹dzenia Bluetooth, Smart Multishare USB przesy³a pliki z Twojego smartfona/tabletu do innego urz¹dzenia zupe³nie 
niezmienione.
Nie ma ani zmiany sygna³u, ani utraty jakoœci plików audio/video poprzez urz¹dzenie Smart Multishare USB. Ponadto a¿ do 
20 urz¹dzeñ mo¿e byæ po³¹czone z jednym urz¹dzeniem Smart Multishare USB jednoczeœnie, umo¿liwiaj¹c Twoim 
przyjacio³om dzieliæ siê zawartoœci¹ ich smartfonów/tabletów. Ciesz siê mo¿liwoœciami Twojego smartfona/tabletu jak nigdy 
dot¹d!



Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz

Zanim bêdziesz móg³ cieszyæ siê mo¿liwoœciami Twojego smartfona/tabletu dziêki Smart Multishare USB, musisz 
pobraæ i zainstalowaæ darmow¹ aplikacjê Xenic-SMU na Twojego smartfona/tablet. ZnajdŸ „Xenic-SMU” w sklepie 
Google Play dla systemu Android.

Nastêpnie pod³¹cz Smart Multishare USB do innego urz¹dzenia z portem USB (odbiornik HDTV, domowy lub 
samochodowy system stereo lub komputer).



Instalacja  aplikacji  Xenic SMU

ZnajdŸ „Xenic SMU”
w sklepie Google Play dla 
u¿ytkowników systemu 
Android lub w App Store dla 
u¿ytkowników iPhone. 
Pobierz i zainstaluj 
darmow¹ aplikacjê Xenic 
SMU. 

Dotknij ikonê instalacji
na ekranie Twojego 
smartfona/tabletu, by 
zainstalowaæ aplikacjê.

Dotknij ikonê „Akceptuj”.



Po³¹czenie smartfona/tabletu do Smart Multishare USB

Dotknij ikonê aplikacji Xenic 
SMU  na ekranie Twojego 
smartfona/tabletu, by 
rozpocz¹æ korzystanie z 
urz¹dzenia.

Dotknij

dotknij

 ikonê „NEXT”, by 
otworzyæ krótki przewodnik 
po aplikacji. By omin¹æ ten 
krok,  „Skip Wizard”

Gdy aplikacja Xenic SMU 
otworzy siê,  ikonê 
„CONNECT”.
Jeœli sieæ Wi-Fi w Twoim 
smartfonie/tablecie nie jest 
jeszcze w³¹czona, d  
ikonê „CONNECT” by siê z 
ni¹ po³¹czyæ.

dotknij

otknij

Aplikacja Xenic SMU 
rozpocznie wyszukiwanie 
urz¹dzenia Smart 
Multishare USB. Gdy Twój 
smartfon/tablet wykryje 
urz¹dzenie,  ikonê 
jego nazwy.

dotknij



Dotknij ikonê „CONNECT” Zostaniesz poinstruowany, by 
wprowadziæ has³o. Has³o 
domyœlne to 12345678. 
Mo¿esz zmieniæ has³o w 
ka¿dej chwili, w ustawieniach 
urz¹dzenia.

Symbol si³y ³¹cza Wi-Fi 
zmieni kolor na zielony, jeœli 
po³¹czenie z urz¹dzeniem 
Smart Multishare USB 
poprzez Wi-Fi powiedzie siê.

Po³¹czenie smartfona/tabletu do Smart Multishare USB c.d.



Tworzenie listy odtwarzania

Jeœli nie chcesz, by 
aplikacja Xenic-SMU 
automatycznie utworzy³a 
listy odtwarzania, 
d „NEXT”, by przejœæ 
do samodzielnego 
tworzenia listy.

otknij

Zaznacz     „De-activate 
Wizard”, by anulowaæ 
wyœwietlanie przewodnika 
aplikacji przy kolejnym jej 
uruchomieniu. ikonê 
„Go to Playlist” by otworzyæ 
listy odtwarzania.

Dotknij 

Naciœnij ikonê „Add” 
znajduj¹c¹ siê na górze, by 
utworzyæ listê odtwarzania.

Wybierz typ listy odtwarzania 
(music/video/photo/document) 
dla plików muzycznych, video, 
zdjêæ lub dokumentów. Wpisz 
nazwê listy odtwarzania i 

 „OK”.dotknij

Dotknij zielony symbol [+] 
obok wybranego elementu by 
dodaæ go do nowo utworzonej 
listy odtwarzania.
Dodane elementy zmieni¹ 
kolor na szary.

Dotknij ikonê [DONE] 
znajduj¹c¹ siê na górze, by 
zakoñczyæ tworzenie nowej 
listy odtwarzania.

Wskazówka!

Jeœli naciœniesz zielony symbol [+] wiêcej ni¿ raz, wybrany element zostanie ponownie dodany do listy 
odtwarzania. Np. jeœli naciœniesz zielony symbol [+]przy konkretnej piosence 5 razy pod rz¹d, utwór pojawi 
siê na liœcie 5 razy. Funkcja ta mo¿e byæ pomocna, gdy chcesz, by piosenka by³a kilkakrotnie powtórzona. 



U¿ycie Smart Multishare USB

Dalsze instrukcje dotycz¹ce u¿ycia aplikacji Xenic SMU

W³¹cz odbiornik TV i pod³¹cz Smart Multishare 
USB do portu USB w telewizorze. Poczekaj, a¿ 
Smart Multishare USB zacznie „mrugaæ” ze 
sta³¹ prêdkoœci¹

1) U¿ycie Smart Multishare USB z odbiornikiem TV

Dotknij ikonê aplikacji Xenic 
SMU na ekranie Twojego 
smartfona/tabletu, by 
rozpocz¹æ pracê.

Dotknij [CONNECT] by 
po³¹czyæ Twojego 
smartfona/tablet z Smart 
Multishare USB.

Jeœli po³¹czenie nie nast¹pi 
automatycznie, wybierz 
urz¹dzenie z listy, a nastêpnie 
ustanów po³¹czenie dotykaj¹c 
[CONNECT].



Zaznacz listê, któr¹ chcesz 
odtworzyæ dotykaj¹c ikonê 
[Transmit].

Dotknij ikonê [OK], a 
wybrana lista zostanie 
uruchomiona na 
po³¹czonym urz¹dzeniu 
audio.

U¿yj przycisków kontrolnych urz¹dzenia TV/ stereo dla 
domowego/samochodowego systemu audio, u¿yj przycisków 
play/pause/dalej/wstecz bezpoœrednio na urz¹dzeniu lub na jego 
panelu steruj¹cym.
Dla odbiornika TV u¿yj przycisku „wyszukiwania” znajduj¹cego 
siê na pilocie, by przewin¹æ i wybraæ tryb pod³¹czenia poprzez 
USB.
Po dalsze instrukcje siêgnij do instrukcji urz¹dzenia TV/stereo.

Dalsze instrukcje dotycz¹ce u¿ycia aplikacji Xenic SMU c.d.

 Po pod³¹czeniu Smart Multishare USB do ró¿nych odbiorników, 
transmisja list odtwarzania przebiega w ten sam sposób.



2 )  
Dodawanie nowych 
elementów do listy 
odtwarzania

Aby zobaczyæ zawartoœæ 
wybranej listy, j jej 
tytu³.

dotkni
Dotknij ikonê [Edit], by 
dodaæ zdjêcia.

Dotknij przycisk [Add], by 
importowaæ zdjêcia.

Dotknij zielony symbol [+] w 
prawym dolnym rogu 
zdjêcia, które chcesz 
dodaæ; naciœniêcie 
zielonego symbolu [+] 
wiêcej ni¿ raz, spowoduje 
dodanie tego samego 
zdjêcia kilkakrotnie do listy.

U¿ycie aplikacji Xenic SMU



Aby zobaczyæ zawartoœæ 
wybranej listy,  jej 
tytu³.

dotknij
Dotknij ikonê [Edit] w liœcie, 
by usun¹æ elementy.

Dotknij ikonê kosza, jeœli 
chcesz usun¹æ wybrany 
element.

3)Usuwanie elementów z 
listy odtwarzania

U¿ycie aplikacji Xenic SMU



4) Opró¿nianie listy odtwarzania

Aby zobaczyæ zawartoœæ 
wybranej listy odtwarzania, 
d  jej tytu³.otknij

Dotknij ikonê [Empty] w 
liœcie odtwarzania, by j¹ 
opró¿niæ .

Dotknij ikonê [OK], by 
opró¿niæ wszystkie zdjêcia 
z listy odtwarzania.

5) Usuwanie listy odtwarzania

Aby zobaczyæ zawartoœæ 
wybranej listy odtwarzania, 

 jej tytu³.dotknij

Dotknij ikonê [Delete] w 
liœcie odtwarzania, by j¹ 
usun¹æ.

Dotknij ikonê [OK], by 
usun¹æ listê odtwarzania.



Muzyka, Video, Dokumenty

(1) Zmiana kolejnoœci
(piosenek, plików video,
dokumentów)

Aby zobaczyæ zawartoœæ 
wybranej listy odtwarzania, 
d  jej tytu³.otknij

Dotknij ikonê [Edit] w liœcie 
odtwarzania, by zmieniæ 
kolejnoœæ plików (piosenek, 
plików video, dokumentów).

Dotknij nazwê pliku, którego 
kolejnoœæ 
chcesz zmieniæ. Przesuñ 
plik w górê lub w 
dó³ na liœcie odtwarzania.



5) Usuwanie plików z
listy

Dotknij ikonê [Edit] w liœcie 
odtwarzania, by usun¹æ 
wybrany plik (piosenkê, plik 
video, dokument).

Dotknij

Dotknij

 ikonê symbolu [-], 
nastêpnie pojawi siê ikona 
[Delete] obok tytu³u.  
ikonê [Delete], by usun¹æ 
wybrany plik (piosenkê, plik 
video, dokument).

Aby zobaczyæ zawartoœæ 
wybranej listy odtwarzania, 

 jej tytu³.dotknij



4) Dodawanie dokumentów z Dropbox

Nim u¿yjesz Dropbox, pobierz i zainstaluj aplikacjê Dropbox i po³¹cz siê z bezprzewodow¹ sieci¹ internetow¹.

Dotknij ikonê „Add”, by 
utworzyæ now¹ listê 
odtwarzania.

Wybierz typ listy odtwarzania 
(Music/Video/Photo/Document) 
dla plików muzycznych, video, 
zdjêæ lub dokumentów. Wpisz 
nazwê listy odtwarzania i 

 „OK.”dotknij

Dotknij ikonê chmury, 
znajduj¹c¹ siê w lewym 
górnym rogu.

Wybierz folder, z którego 
chcesz importowaæ pliki.

Wybierz plik, który chcesz 
udostêpniæ



4) Dodawanie dokumentów z Dropbox c.d.

PotwierdŸ wybór pliku, 
naciskaj¹c jego nazwê lub 
d  „Anuluj”, by wybraæ 
inny plik.

otknij

Dotknij ikonê „Done”, by 
potwierdziæ ukoñczenie 
wybierania plików.

Otwórz wybran¹ listê 
odtwarzania, dotykaj¹c jej 
nazwê

Dotknij nazwê pliku, który 
chcesz udostêpniæ.



Ustawienia

W ustawieniach "Settings" istnieje mo¿liwoœæ zmiany ID, 
has³a urz¹dzenia oraz powrót do ustawieñ fabrycznych.



Specyfikacja urz¹dzenia
IEEE 802.11b/g/n

2.4Ghz

Protokó³

Czêstotliwoœæ pracy

Bandwidth (przepustowoœæ)

LED

Ochrona

Zasilanie

Tepmeratura pracy

Temperatura przechowywania

Wilgotnoœæ

Wilgotnoœæ przechowywania

Antena

20/40Mhz Interface: USB 2.0Clients

Wi-Fi Status

Wireless Mac Filtering
64/128/152bit WEP Encryption
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2 Wncryption

5V USB Port

0°C ~ 40°C

-20°C ~ 60°C

10% to 90% RH nieskondensowana

5% to 90% nieskondensowana

1T1R wbudowana dielektryczna antena chipowa



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 CE 

oraz zosta³a wystawiona dla niego deklaracja zgodnoœci WE  publikowana 
na stronie internetowej firmy ARKAS Sp. z o.o.: www.arkas.pl


