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Podłącz telefon do TV 
Unitek Mobile to TV to uniwersalny adapter pozwalający podłączyć dowolny 
telefon lub tablet do telewizora i wyświetlać na dużym ekranie to co mamy w 
komórce.  Zaletą rozwiązania jest jego prostota i uniwersalność.  Połączenie nie 
wymaga pośrednictwa żadnych aplikacji, po prostu podłączasz z jednej strony 
telefon, z drugiej telewizor i działa.  Rozwiązanie współpracuje z każdym rodzajem 
telefonu i z Androidem i z iPhone. 
 

 
 
Kino z komórki 
Komórka to dzisiaj aparat fotograficzny i kamera video.  Chcesz wspólnie ze 
znajomymi powspominać wakacje, jeszcze raz obejrzeć film z 70-tych urodzin 
dziadka - nic prostszego, podłącz telefon do telewizora/projektora z wejściem na 
HDMI i wspominajcie. 
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Granie na dużym ekranie 
Telefony mają wielu fanów wśród graczy.  Fajnie jest zabić czas w pociągu czy 
tramwaju relaksując się przy grze, ale gra kultową aplikacją na dużym ekranie to 
dopiero ubaw. 
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Telekonferencje w domu - każdy może 
Spotkanie biznesowe na odległość lub video czat z siostrą z za oceanu - jeśli 
podłączysz telefon do telewizora, będziesz się czuł jakby rozmówca był u ciebie w 
biurze lub domu.  Trzymasz prezentacji lub zdjęcia próbek w telefonie - dzięki 
temu prostemu połączeniu zaprezentujesz je każdemu klientowi 
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Video w Full HD 
Adapter Unitek Mobile to TV zapewnia stabilną i płynną transmisję obrazu i 
dźwięku w jakości Full HD (1920x1080).  Współpracuje z ekranami 16:9.  Do 
prawidłowej pracy potrzebne jest mu tylko trochę energii z portu USB, ale tę 
znajdziesz łatwo w porcie USB telewizora lub w ładowarce USB. 
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Specyfikacja: 
• kompatybilny z każdym telefonem lub tabletem z systemem Android 4.4  

i wyżej oraz z każdym iPhonem lub iPadem z systemem 8.0 i wyżej 
• wtyk 1: HDMI męski 
• wtyk 1a: USB A męski do zasilenia przewodu z gniazda USB telewizora lub 

ładowarki 
• wtyk 2: USB A żeńskie do podłączenia przewodu od telefonu, obojętnie czy 

będzie to przewód Lightning, microUSB czy USB-C. 
• długość przewodu telefon - telewizor: 195 cm 
• długość przewodu do zasilania: 80 cm 
• kolor biały 
• w pełni Plug&Play nie wymaga zainstalowania żadnych sterowników 
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Instrukcja obsługi: 

 

Przed użyciem:  

1. Podłącz urządzenie (strona HDMI) do telewizora / projektora / ekranu I wybierz 
odpowiednie źródło sygnału.  

2. Podłącz wtyk USB-A (męskie) do odpowiedniego portu USB w telewizorze lub 
do zasilacza / ładowarki USB. Dla telefonów (smartphone) minimalne parametry 
to 5V/1A, dla tabletów 5V/2A.  

3. Podłącz swój telefon / tablet do gniazda USB-A przy użyciu odpowiedniego 
przewodu, który otrzymałeś wraz z telefonem / tabletem.  
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Procedura dla urządzeń Apple iOS: 

1. Podłącz ten produkt ze swoim 
telefonem / tabletem i naciśnij 
„Zaufaj” („Trust”). Wprowadź hasło 
jeśli posiadasz wersję 11 IOS.  

2. Odczekaj 10 sekund.  

 

 

 

 

 

* Wsparcie dla iOS8.0 i nowszych, kompatybilne z: iPhone5/iPhone5s, 
iPhone6/iPhone6 Plus, iPhone6s/iPhone6 Plus, iPhone7/iPhone7 Plus, 
iPhone8/8 Plus/iPhoneX, TOUCH/iPad etc. 
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Procedura dla urządzeń Android: 

1. “Ustawienia” – “Opcje Deweloperskie” – Włącz “Debuggowanie USB”. 

2. Podłącz swój telefon do urządzenia i odczekaj 15 sekund (Niektóre telefony / 
tablety mają ukryte menu deweloperskie, musisz je włączyć ręcznie). 

* Wsparcie dla Android4.4 i nowszych, kompatybilne z Samsung, Mi, HAUWEI oraz 
innymi telefonami / tabletami z systemem Android. 
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Obsługiwane formaty:  
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Jeśli byłyby jakieś problemy, proszę sprawdź poniższą procedurę 
1. Zeskanuj QR kod do pobrania “EZcast” do swojego urządzenia lub skorzystaj 

ze sklepu. 
2. Otwórz aplikację I wybierz “W” – “Połącz” (“Connect”) - włącz “USB Tethering” 
3. Odczekaj 10 sekund. 
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4. 
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Gwarancja: 
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. prowadzi serwis gwarancyjny produktów oferowanych w serwisie dealerskim www.fen.pl.  
Procedury dotyczące przyjmowania urządzeń do serwisu są odwrotne do kanału sprzedaży tzn.: w przypadku uszkodzenia 
urządzenia przez klienta końcowego, musi on dostarczyć produkt do miejsca jego zakupu. 
 
Skrócone zasady reklamacji sprzętu: 
Reklamowany sprzęt powinien być dostarczony w stanie kompletnym, w oryginalnym opakowaniu zabezpieczającym lub w 
opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogicznie do warunków 
zapewnianych przez opakowanie fabryczne. 
Szczegółowe informacje dotyczące serwisu można znaleźć pod adresem www.fen.pl/serwis 
Konsorcjum FEN współpracuje z Europejską Platformą Recyklingu ERP w sprawie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego. Lista punktów, w których można zostawiać niepotrzebne produkty znajduje się pod adresem 
www.fen.pl/download/ListaZSEIE.pdf 
 
Informacja o przepisach dotyczących ochrony środowiska 
Dyrektywa Europejska 2002/96/EC wymaga, aby sprzęt oznaczony symbolem znajdującym się na produkcie i/lub jego 
opakowaniu ("przekreślony śmietnik") nie był wyrzucany razem z innymi niesortowanymi odpadami komunalnymi. Symbol ten 
wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Na Państwu 
spoczywa obowiązek wyrzucania tego i innych urządzeń elektrycznych oraz elektronicznych w wyznaczonych punktach 
odbioru. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym 
konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. W celu uzyskania szczegółowych informacji o usuwaniu starego sprzętu 
prosimy się zwrócić do lokalnych władz, służb oczyszczania miasta lub sklepu, w którym produkt został nabyty. 
Powyższa instrukcja jest własnością Konsorcjum FEN Sp. z o.o.  
 

 
 

 
 

Dział Wsparcia Technicznego 
Konsorcjum FEN Sp. z o.o. 

Kontakt: support@fen.pl   


