TV PHONE CON – СПОДЕЛЯЩ АДАПТОР
за изображения от смарт устройства към телевизор

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Адапторът с технологията Screen Mirroring ви позволява да свържете някое от вашите
смарт устройства към екрана на телевизора и от неговия голям екран да се насладите
на гледането на любимото ви съдържание.
Преди първа употреба внимателно прочетете приложените инструкции за употреба и
ги запазете за бъдещо ползване.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА
1x MirrorScreen безжичен HDMI адаптер
1x Micro USB захранващ кабел
1x инструкции за употреба
1x годишна гаранция

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• WiFi честота: 2,4 GHz
• WiFi разстояние: до 10 метра
• Резолюция: 1920 x 1080
• Операционна система: Linux
• Процесор: AM8252B
• Скорост на процесора: 600 MHz
• Памет (RAM): DDR3 128 Mb
• Вътрешна памет: SLC 128 Mb
• Поддържани видео формати: .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG ,.
MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, .WMV
• Поддържани формати на изображения: .JPEG, .BMP
• Поддържани аудио формати: .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. КЛЮЧ
2. HDMI КОНЕКТОР
3. WI-FI ПРИЕМНИК
4. USB КАБЕЛ
5. МАГНИТ (АДАПТЕР)
6. МИКРО USB ВХОД
7. МИКРО USB КОНЕКТОР

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
Mirror Screen адапторът е актуализирана версия на стандартния HDMI кабел.
Можете да свържете HDMI адаптора с всяко смарт устройство или компютър, тъй
като поддържа следните операционни системи: Andorid 4.2+, iOS 7.0 +, Mac OS X
10.9, Windows 8.1+ и всички надстройки или по-нови версии на тези системи.
1. Свържете адаптера Screen Mirroring HDMI към телевизора или проектора чрез
HDMI кабел.
2. Свържете се с вашия смартфон, таблет или компютър чрез HcCast WiFi връзка.
3. Ако телевизорът не осигурява достатъчно мощност, свържете Screen Mirroring към
захранването чрез microUSB кабел.
4. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията, или прочетете
приложените инструкции за допълнителни упътване.

ИНСТАЛИРАНЕ НА ХАРДУЕР

1. Включете телевизора и свържете магнита (адаптора), като включите USB
кабела от магнита в USB адаптера (5V1A). Поставете WI-FI приемника на място с
добро приемане на сигнал (за предпочитане близо до рутера).
2. Свържете адаптора директно към HDTV жака на телевизора.
3. Задайте източника / избрания вход на телевизора на HDTV входа, свързан към
адаптора.
4. Адапторът ще започне да работи, инструкциите ще се появят на телевизионния
екран. Следвайте инструкциите, за да завършите инсталацията.

WI-FI СВЪРЗВАНЕ
1. Ако сте свързани към домашен Wi-Fi рутер, изключете и свържете телефона
или лаптопа си на HcCast. Отворете уеб браузър на телефона или лаптопа и
впишете IP адреса (http://192.168.68.1), за да се отвори страницата с настройките.
2. Страницата с настройки се появява на вашия телефон или лаптоп.
3. Въведете паролата (показва се на екрана).

1. Ако не можете да намерите устройството, през което искате да показвате
изображения, или екранът по-долу не се показва, моля свържете отново
захранващия кабел.
2. Не покривайте тази част (означеното с пунктир) с нищо !

НАСТРОЙКИ ЗА IOS ( IPHONE / IPAD )
1. След включване изчакайте да се зареди основния екран.
2. Свържете вашия iPhone чрез HcCast WiFi, отворете браузъра
(http://192.168.68.1) и го настройте. Въведете паролата (показва се на екрана).
Забележка 1: След настройките рестартирайте телефона.
Забележка 2: Можете също така да използвате технологията airPlay директно, без
да се свързвате с домашната WiFi мрежа.
3. Свържете вашия iPhone към HcCast WiFi. Плъзнете екрана на телефона
надолу, кликнете AirPlay Mirroring и потвърдете като избрана дестинация.
4. Вашият iPhone / iPad екран ще се появи на телевизионния екран.

НАСТРОЙКИ ЗА АНДРОИД
1. След включване изчакайте да се зареди основния екран.
2. Изберете и включете менюто на android и след това активирайте Miracast.
Функцията Miracast може да има различни имена в зависимост от модела на
вашия телефон; Screen mirroring - Огледално отразяване на екрана / Wireless
Display - безжичен дисплей / Miracast / Smart View / PlayTo / Multi Screen / Quick
Connect / HTC Connect и др. Тази функция обикновено се намира в падащото
меню от настройките за безжични мрежи (Wireless & Networks) или от настройките
на дисплея (Display setting).
Забележка: Ако не намерите тази функция, инсталирайте подобна чрез
приложението Playstore, като например „Miracast Screen Mirroring Shortcut“ или
„Wifi Display (Miracast)“. Инсталирайте приложението, за да получите функцията
Miracast.
3. Изберете като дестинация и изчакайте връзката.
4. Екранът ви с Android ще се появи на телевизора, ако е необходимо, свържете
го отново.

НАСТРОЙКИ ЗА MAC
1. След включване изчакайте да се зареди основния екран.
2. Свържете вашия Mac чрез HcCast WiFi, отворете браузъра си
(http://192.168.68.1) и го настройте. Въведете паролата (показва се на екрана).
Забележка: След като зададете настройките, рестартирайте устройството.
3. Свържете компютъра си към HcCast WiFi рутера. Включете AirPlay и
потвърдете като избрана дестинация.
4. Екранът на вашия Mac вече ще се появи на телевизионния екран.

НАСТРОЙКИ ЗА WINDOWS 8.1 и WINDOWS 10
1. След включване изчакайте да се зареди основния екран.
2. За Windows 8.1 отидете на „Старт меню на Windows> Компютър и устройства>
устройства> добавяне на устройство“ и след това намерете нашия HDMI адаптер
сред устройствата.
(''Windows start Menu> PC and devices> devices> add a device).
За Windows 10 отидете на „Стартово меню на Windows> настройки> свързани
устройства> добавете принтер или скенер“ и след това намерете нашия HDMI
адаптер сред устройствата.
(Windows start Menu > settings > connected devices > add a printer or scanner)
3. Екранът на Windows ще се появи на телевизионния екран.

ВНИМАНИЕ!
- Прочетете внимателно инструкциите, преди да използвате за първи път и ги
следвайте стриктно.
- Изключвайте устройството, когато не се използва.
- Никога не оставяйте без надзор.
- Не модифицирайте и не разглобявайте части на устройството.
- Проверявайте редовно кабела за неизправности. Не използвайте
устройството, ако кабелът е повреден.
- Децата не трябва да играят с уреда. Дръжте далеч от деца.
- Продуктът е предназначен само за домашна употреба в сухи помещения.
- В случай на повреда, никога не се опитвайте да поправяте устройството
сами. Осигурете правилното разделяне на отпадъците и изхвърлете
устройството в съответствие с местните разпоредби.
- Ако устройството не работи правилно, ако е паднало на земята и се счупи,
или повреди, ако сте го оставили на открито или е намокрено, не го
използвайте повече.
- Не излагайте устройството на екстремни температури, на пряка слънчева
светлина или огън. Не го поставяйте в близост до източници на топлина.
- Не поемаме отговорност за щети, причинени от неспазване на тези
инструкции или друго неправилно използване на устройството.

