TV PHONE CON

UŽIVATELSKÝ MANUÁL
Adaptér s technologií Screen Mirroring vám umožní připojit vaše inteligentní zařízení k televizní
obrazovce a užít si sledování vašeho oblíbeného obsahu.
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte přiložený návod k použití a uložte jej pro budoucí použití
OBSAH BALENÍ
1x bezdrátový adaptér HDMI MirrorScreen
1x napájecí kabel Micro USB
1x Návod k použití
1x roční záruka
TECHNICKÉ SPECIFIKACE
• Frekvence WiFi: 2,4 GHz
• WiFi vzdálenost: až 10 metrů
• Rozlišení: 1920 x 1080
• Operační systém: Linux
• Procesor: AM8252B
• Rychlost procesoru: 600 MHz
• Paměť (RAM): DDR3 128 Mb
• Interní paměť: SLC 128 Mb
• Podporovaný formát videa: .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG ,.
MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, .WMV

• Podporovaný formát obrázku: .JPEG, .BMP
• Podporovaný zvukový formát: .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC
TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEPNUTÍ
2. KONEKTOR HDMI
3. WI-FI PŘIJÍMAČ
4. USB KABEL
5. MAGNET (ADAPTÉR)
6. MICRO USB VSTUP
7. MICRO USB KONEKTOR

NÁVOD K POUŽITÍ
Mirror Screen Adapter je aktualizovaná verze standardního kabelu HDMI.
Adaptér HDMI můžete připojit k jakémukoli chytrému zařízení nebo počítači, protože podporuje
následující operační systémy: Andorid 4.2+, iOS 7.0+, Mac OS X 10.9, Windows 8.1+ a všechny
upgrady nebo. novější verze těchto systémů.
1. Připojte adaptér HDMI pro zrcadlení obrazovky k televizoru nebo projektoru pomocí kabelu
HDMI.
2. Připojte se ke svému smartphonu, tabletu nebo počítači pomocí připojení HcCast WiFi.
3. Pokud televizor neposkytuje dostatek energie, připojte zrcadlení obrazovky ke zdroji
napájení pomocí kabelu microUSB.
4. Dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce nebo si přečtěte přiložené pokyny pro další
pokyny.

INSTALACE HARDWARU

1. Zapněte televizor a připojte magnet (adaptér) připojením kabelu USB od magnetu k USB
adaptéru (5V1A). Umístěte přijímač WI-FI na místo s dobrým příjmem signálu (nejlépe v
blízkosti routeru).
2. Připojte adaptér přímo ke konektoru HDTV na televizoru.
3. Nastavte zdrojový / volitelný vstup televizoru na vstup HDTV připojený k adaptéru.
4. Adaptér začne fungovat, na televizní obrazovce se zobrazí pokyny. Dokončete instalaci
podle pokynů.

INSTALACE WI-FI
1. Pokud jste připojeni k domácímu Wi-Fi routeru, odpojte a připojte telefon nebo notebook k
HcCast. Spusťte ve svém telefonu nebo notebooku webový prohlížeč, otevřete adresu IP
(http://192.168.68.1) a otevřete stránku nastavení.
2. Na vašem telefonu nebo notebooku se zobrazí stránka nastavení.
3. Zadejte heslo (zobrazené na obrazovce).

1. Pokud nemůžete najít zařízení, přes které chcete odeslat obraz, nebo se níže uvedená
obrazovka neobjeví, znovu připojte napájecí kabel.
2. Nezakrývejte tuto část ničím.
NASTAVENÍ IOS (IPHONE / IPAD)
1. Po zapnutí počkejte na hlavní obrazovku.
2. Připojte svůj iPhone přes HcCast WiFi, spusťte prohlížeč (http://192.168.68.1) a nastavte
jej. Zadejte heslo (zobrazené na obrazovce).
Poznámka: Po nastavení restartujte telefon.
Poznámka: Technologie airPlay můžete také použít přímo bez připojení k domácí WiFi síti.
3. Připojte svůj iPhone k HcCast WiFi. Posuňte obrazovku telefonu dolů, stiskněte AirPlay
Mirroring a vyberte jako cíl.
4. Obrazovka vašeho zařízení iPhone / iPad se nyní zobrazí na televizní obrazovce.

NASTAVENÍ ANDROIDU
1. Po zapnutí počkejte na hlavní obrazovku.
2. Vyberte a zapněte nabídku systému Android a poté povolte Miracast. Funkce Miracast může
mít různá jména v závislosti na modelu vašeho telefonu; Zrcadlení obrazovky / Bezdrátový
displej / Miracast / Smart View / PlayTo / Více obrazovek / Rychlé připojení / HTC Connect
atd. Tato funkce se obvykle nachází v rozevírací nabídce, v nastavení Wireless & Networks
nebo v nastavení Display.
Poznámka: Pokud tuto funkci nenajdete, nainstalujte zástupce pomocí aplikace Playstore,
například „Miracast Screen Mirroring Shortcut“ nebo „Wifi Display (Miracast)“.
Nainstalujte si aplikaci a získejte funkci Miracast.
3. Vyberte jako cíl a počkejte na připojení.
4. Vaše obrazovka Android se objeví na televizoru, v případě potřeby ji znovu připojte

NASTAVENÍ MAC
1. Po zapnutí počkejte na hlavní obrazovku.
2. Připojte svůj Mac přes HcCast WiFi, spusťte prohlížeč (http://192.168.68.1) a nastavte jej.
Zadejte heslo (zobrazené na obrazovce).
Poznámka: Po provedení nastavení restartujte zařízení.
3. Připojte počítač k WiFi routeru HcCast. Zapněte AirPlay a vyberte jako cíl.
4. Vaše obrazovka Mac se nyní objeví na televizní obrazovce.

NASTAVENÍ OKNA 8.1
1. Po zapnutí počkejte na hlavní obrazovku.
2. Ve Windows 8.1 přejděte do nabídky „Start systému Windows> PC a zařízení> zařízení> přidat
zařízení“ a poté mezi zařízeními vyhledejte náš adaptér HDMI.
Ve Windows 10 přejděte do nabídky Start systému Windows> nastavení> připojená zařízení> přidat
tiskárnu nebo skener a poté mezi zařízeními vyhledejte náš adaptér HDMI.
3. Na televizní obrazovce se zobrazí obrazovka systému Windows.

VAROVÁNÍ!
-

-

Před prvním použitím si pozorně přečtěte pokyny a důsledně je dodržujte.
Pokud produkt nepoužíváte, vypněte jej.
Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru.
Neupravujte ani nerozebírejte části zařízení.
Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozen. Pokud je kabel poškozen,
nepoužívejte jej.
Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Výrobek je určen pouze pro domácí a suché použití.
V případě poruchy nebo poškození se nikdy nepokoušejte zařízení sami opravovat.
Zajistěte řádné oddělení odpadu a zařízení zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
Pokud zařízení nefunguje správně, pokud spadlo na zem, bylo poškozeno, pokud jste
jej nechali venku nebo pokud spadlo do vody nebo nepoužívejte žádné jiné kapaliny
zařízení.
Nevystavujte zařízení extrémním teplotám, přímému slunečnímu záření nebo ohni.
Neumisťujte jej do blízkosti zdrojů tepla.
Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů
nebo jiným nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací se zařízením.

Správná likvidace odpadu
Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách na vašem produktu nebo na jeho obalu znamená, že
takový produkt by neměl být považován za domácí odpad v celé EU. Zajištěním správné likvidace
tohoto produktu pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví,
které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s tímto produktem. Recyklace materiálů
pomáhá chránit přírodu a přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto produktu získáte
na místním městském úřadu, ve službě pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste
produkt zakoupili.
Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.

