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Seria Instant Wireless

Linksys WMA 11

Jak zainstalować urządzenie WMA11

®

Zawartość zestawu

•
•
•
•
•
•
•
•

Urządzenie WMA11 wraz z podstawą i osłoną na kable
Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA)
Kabel Audio/Video z trzema wtyczkami RCA
Kabel S-Video
CD-Rom instalacyjny
Zasilacz sieciowy
Ethernetowy kabel sieciowy
Karta rejestracyjna
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1. Podłączanie urządzenia w celu
konfiguracji

WMA11
Podłączenie do sieci kablowej

Aby skonfigurować urządzenie, należy je podłączyć do sieci przewodowej lub bezprzewodowej i postępować odpowiednio z instrukcjami. Jeżeli chcemy ustawić urządzenie bezpośrednio z odbiornika TV (bez użycia komputera), odnieś się do instrukcji
użytkownika na płycie CD-Rom (w jęz. Angielskim).
Podłączenie do sieci bezprzewodowej

UWAGA: Jeżeli Twój komputer nie korzysta z Windows XP z wbudowaną opcją
konfiguracji sieci bezprzewodowej (zwanej Wireless Zero Configuration), musisz
podłączyć urządzenie za pomocą kabla Ethernetowego, korzystając ze wskazówek
zawartych w następnej sekcji „Podłączenie do sieci kablowej”. Po skonfigurowa-niu
urządzenia możemy odłączyć kabel Ethernetowy i korzystać z połączenia bezprzewodowego.
1.

Podłącz antenę do urządzenia

2.

Podłącz zasilacz sieciowy

3.

Włącz urządzenie

4.

Dioda LED Wireless zacznie
świecić

5.

Przejdź do punktu 2
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1.

Podłącz antenę do urządzenia.

2.

Podłącz Ethernetowy kabel sieciowy do
komputera, routera lub switcha.

3.

Drugi koniec kabla Ethernetowego
podłącz do portu LAN urządzenia.

4.

Podłącz zasilacz sieciowy.

5.

Włącz urządzenie.

6.

Dioda LED Ethernet zacznie świecić, jeżeli nie naciśnij przycisk Uplink na tylnym panelu urządzenia. Wyłącz urządzenie i włącz je znowu.

7.

Przejdź do punktu 2.
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2.Konfigurowanie urządzenia oraz
instalowanie oprogramowania
1.

Włóż CD-Rom instalacyjny do napędu w komputerze. Program instalacyjny
powinien uruchomić się automatycznie, zostanie wyświetlony ekran powitalny (rysunek poniżej). Jeżeli nie należy kliknąć przycisk Start / Run i w
pole wpisać: d:\setup.exe (gdzie literka d jest oznaczeniem napędu CD-rom)

WMA11
4.

UWAGA: Jeżeli Windows.NET Framework wersja 1.1 nie zostanie odnaleziony w
komputerze, zostaniemy poproszeni o jego instalację. Kliknij Next aby kontynuować
instalację.
5. Zostanie wyświetlony ekran jak na rysunku poniżej. Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie do momentu wyświetlenia ekranu z gratulacjami.

6.
2.

Aby skonfigurowac urządzenie kliknij Setup.

3.

Postepuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, do momentu wyświetlenia
ekranu z gratulacjami (rysunek poniżej)

Kliknij przycisk Install Utillity on PC aby zainstalować oprogramowanie
użytkowe na Twoim komputerze PC. Oprogramowanie to umożliwi przesyłanie zdjęć i plików muzycznych z komputera do urządzenia WMA11.

Kliknij Exit

Nie wyłączaj komputera, będzie on uzywany do wysyłania plików do urządzenia.
UWAGA: Oprogramowanie użytkowe może zostać zainstalowane tylko na jednym
komputerze pracującym w sieci.
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3. Podłączanie urządzenia do TV i
zestawu stereo
Wyłącz urządzenie i ustaw w pobliżu odbiornika TV. Jeżeli używasz połączenia bezprzewodowego, upewnij się że antena jest wyprostowana. Jeżeli zdecydowałeś się na
połączenie kablowe upewnij się że kable są prawidłowo podłączone.

WMA11
2.

Podłącz wtyczki kabla Audio/Video do odpowiednich gniazd Audio IN w
Twoim zestawie stereo.

3.

W odbiorniku TV wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.

4.

W zestawie stereo wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.

5.

Włącz urządzenie WMA11. Główne Menu programu nawigacyjnego zostanie wyświetlone na ekranie TV.

6.

Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania, używaj klawiszy strzałek i przycisku Select aby wybrać utwory do odtwarzania i zdjęcia do wyświetlenia.

Jeżeli chcesz wykorzystywać swój zestaw stereo przejdź do sekcji „ Podłączanie do
TV i stereo”. Jeżeli nie wykorzystujesz zestawu stereo podłącz kable audio do odbiornika TV. Przejdź do sekcji „Podłączanie do odbiornika TV”
Podłączanie do TV i stereo

1.

Gratulujemy! Instalacja urzadzenia WMA11 zakończyła się powodzeniem.

Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Podłącz kabel S-video do gniazda S-video w urządzeniu WMA11 i do
gniazda S-video IN w odbiorniku TV.
Lub
Podłącz żółte wtyczki RCA kabla Audio/Video do gniazda Video urządzenia
oraz do gniazda Video IN w odbiorniku TV.
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WMA11

Podłączanie do odbiornika TV

5.

1.

Włóż baterie do pilota zdalnego sterowania, używaj klawiszy strzałek i przycisku Select aby wybrać utwory do odtwarzania i zdjęcia do wyświetlenia.

Wykonaj jedną z poniższych czynności:
Podłącz kabel S-video do gniazda S-video w urządzeniu WMA11 i do
gniazda S-video IN w odbiorniku TV.

Gratulujemy! Instalacja urzadzenia WMA11 zakończyła się powodzeniem.

Lub
Podłącz żółte wtyczki RCA kabla Audio/Video do gniazda Video urządzenia
oraz do gniazda Video IN w odbiorniku TV.
2.

Podłącz wtyczki kabla Audio/Video do odpowiednich gniazd Audio IN w
Twoim odbiorniku TV.

3.

W odbiorniku TV wybierz odpowiednie źródło sygnału wejściowego.

4.

Włącz urządzenie WMA11. Główne Menu programu nawigacyjnego zostanie wyświetlone na ekranie TV.
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