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Opis
Unitek Y-5501 WiFi Smart Player to bezprzewodowy adapter mediów który wzbogaca funkcjonalność
zwykłego telewizora o funkcję SMART.
Niewielki i lekki adapter, podłączony do telewizora poprzez wejście HDMI, pozwala połączyć
bezprzewodowo telewizor z laptopem, smartphonem czy innym urządzeniem przenośnymi, dzięki czemu
przesyłanie filmów, muzyki i zdjęć, staje się łatwe, szybkie i przyjemne.
Koniec z gimnastykowaniem się aby dobrać odpowiedni przewód - podłączasz się bezprzewodowo do WiFi
Smart Playera i oglądasz.
Y-5501 może działać w trybie AP - wówczas podłączamy do niego bezprzewodowo urządzenia mobilne, lub
w trybie LAN - przy połączeniu korzystamy wtedy z SSID routera. WiFi Smart Player posiada również
wejścia USB i SD - pozwoli zatem na odtwarzanie zawartości gościnnie udostępnionego na pendrive lub
karcie pamięci.

Główne Funkcje










możliwość jednoczesnego połączenia wielu urządzeń WiFi (w danym czasie wyświetlanie tylko z
jednego urządzenia)
zgodny z DLNA
obsługa rozdzielczości Full HD 1080p
intuicyjne oprogramowanie do zarządzania, obsługiwane systemy Windows / Android / iOS
wyjście HDMI 1.3
obsługa dwóch trybów połączeń sieciowych: tryb LAN oraz tryb AP
czytnik kart pamięci SD
port USB
pilot zdalnego sterowania w zestawie

Wymagania systemowe:
Minimalne wymagania sprzętowe dla płynnego wyświetlania wideo 1080P
PC:




System: Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8
Procesor: Intel 1.6GHz lub lepszy
RAM: 2GB DDR lub więcej

Android:




System: Android 2.2 lub nowszy
Procesor: 800MHz lub lepszy
Urządzenia: Smartfon; tablet

Apple:




System: iOS 4.2.1 lub nowszy
Urządzenia: iPhone 4/4s; iPod Touch 4; iPad; iPad3; iPad mini
Sieć bezprzewodowa: 802.11n

Tryb połączenia do sieci
Urządzenie może pracować w dwóch trybach:
Tryb LAN

Tryb AP

Widok

1. Włącznik zasilania
2. Gniazdo zasilania
3. Port RJ45 do połączenia przewodowego
4. Port HDMI do podłączenia z TV
5. Slot kart SD (obsługa max 32GB)
6. Port USB (do podłączenia np. myszki , pamięci flash)
7. Dioda zasalania
8. Dioda stanu
9. Dioda podczerwieni
Pilot
1. Włącznik/wyłącznik zasilania
2. Odtwarzanie
3. Następny/Poprzedni
4. Przełącznik trybu LAN/AP
5. Powrót
6. Menu

Podłączenie
1. Przed uruchomieniem
PC: Zainstaluj oprogramowanie 4TV na systemie Windows (oprogramowanie znajduje się na dołączonej
płycie CD
Android: Zainstaluj oprogramowanie 4TV na urządzeniu mobilnym z systemem Android (oprogramowanie
można pobrać z serwisu GooglePlay)
2. Podłącz urządzenie do sieci, połącz je z telewizorem za pomocą przewodu HDMI następnie włącz
urządzenie.
3. Ustaw tryb połączenia sieciowego
Domyślny tryb po pierwszym uruchomieniu urządzenia to tryb AP, jeżeli masz dostęp do sieci
bezprzewodowej możesz przełączyć urządzenie w tryb LAN aby Y-5501 połączył się jako klient do twojej
sieci bezprzewodowej.
4. Jeżeli po uruchomieniu urządzenia, na ekranie telewizora widzisz schemat jak na poniższym obrazku,
oznacza to że urządzenie jest ustawione w trybie AP, możesz połączyć się do rozgłaszanej przez niego
sieci bezprzewodowej (sieć nie wymaga podania hasła), następnie skorzystać z aplikacji 4TV aby
przesyłać zawartość multimedialną z twojego urządzenia mobilnego lub PC na ekran telewizora.

5. Jeżeli jesteś w zasięgu swojej sieci bezprzewodowej możesz ustawić Y-5501 w tryb LAN w tym celu
naciśnij na pilocie przycisk „4” MODE. Zmieni się schemat połączenia wyświetlany na ekranie, na taki jak
na poniższym obrazku

Wciśnij przycisk MENU, wyszukaj istniejące sieci bezprzewodowe, następnie połącz urządzenie z twoją
siecią bezprzewodową. Od tego momentu twoje urządzenia mobilne, PC oraz Y-5501 będą znajdowały się w
jednej sieci lokalnej.

Aplikacja
PC
Po pierwszym uruchomieniu oprogramowania 4TV, należy wskazać folder udostępniania w którym będą
przechowywane twoje dokumenty.

1. Przyciski odtwarzania
2. Przyciski konfiguracji ekranu
3. Zakładki zmiany typu wyświetlanej zawartości multimedialnej

Aplikacja Android
1. Z poziomu urządzenia mobilnego przejdź do serwisu GooglePlay następnie wyszukaj aplikacji 4TV

2. Połącz się z siecią bezprzewodową w której znajduje się Y-5501 następnie uruchom aplikację 4TV
3. Po uruchomieniu aplikacji :
Wybierz urządzenie z listy
Gotowe, możesz przesyłać zawartość multimedialną z twojego urządzenia mobilnego na ekran TV

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: help@fen.pl

