TV PHONE CON

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Adapter z technologią Screen Mirroring umożliwia podłączenie inteligentnego urządzenia do ekranu
telewizora. Ciesz się z oglądania ulubionych treści na dużym ekranie.
Przed pierwszym użyciem przeczytaj uważnie załączoną instrukcję obsługi i zachowaj ją do
wykorzystania w przyszłości.
ZAWARTOŚĆ PACZKI
1x Bezprzewodowy adapter MirrorScreen HDMI
1x Kabel zasilający Micro USB
1x Instrukcja użycia
1x Roczna gwarancja
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
• Częstotliwość WiFi: 2,4 GHz
• Odległość WiFi: do 10 metrów
• Rozkład: 1920 x 1080
• System operacyjny: Linux
• Procesor: AM8252B
• Szybkość procesora: 600 MHz
• Pamięć (RAM): DDR3 128 Mb
• Pamięć wewnętrzna: SLC 128 Mb
• Obsługiwany format wideo: .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG, .
MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, .WMV
• Obsługiwany format obrazu:.JPEG, .BMP
• Obsługiwany format audio: .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC

DANE TECHNICZNE

1. PRZEŁĄCZNIK
2. ZŁĄCZE HDMI
3. ODBIORNIK WI-FI
4. KABEL USB
5. MAGNES (ADAPTER)
6. WEJŚCIE MICRO USB
7. ZŁĄCZE MICRO USB

INSTRUKCJA UŻYCIA
Adapter Screen Mirror to zaktualizowana wersja standardowego kabla HDMI.
Adapter HDMI można podłączyć do dowolnego urządzenia inteligentnego lub komputera,
ponieważ obsługuje on następujące systemy operacyjne: Android 4.2+, iOS 7.0 +, Mac OS X 10.9,
Windows 8.1+ i wszystkie aktualizacje lub nowsze wersje tych systemów.
1. Podłącz adapter HDMI Screen Mirroring do telewizora lub projektora za pomocą kabla HDMI.
2. Połącz się ze smartfonem, tabletem lub komputerem przez HcCast WiFi.
3. Jeśli telewizor nie zapewnia wystarczającej mocy, podłącz Screen Mirror do zasilania za pomocą
kabla micro USB.
4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację, lub
przeczytaj dołączoną instrukcje, aby uzyskać dodatkowe instrukcje.

INSTALACJA SPRZĘTU

1. Włącz telewizor i podłącz magnes (adapter), podłączając kabel USB z magnesu do adaptera
USB (5V1A). Umieść odbiornik WI-FI w miejscu z dobrym odbiorem sygnału (najlepiej w
pobliżu routera).
2. Podłącz adapter bezpośrednio do gniazda HDTV w telewizorze.
3. Ustaw źródło / opcjonalne wejście telewizora na wejście HDTV podłączone do adaptera.
4. Adapter zacznie działać, na ekranie telewizora pojawią się instrukcje Postępuj zgodnie z
instrukcjami, aby zakończyć instalację.
INSTALACJA WI-FI
1. Jeśli jesteś podłączony do domowego routera Wi-Fi, odłącz i podłącz telefon lub laptop do
HcCast. Uruchom przeglądarkę internetową w telefonie lub laptopie, a następnie otwórz adres
IP (http://192.168.68.1), aby otworzyć stronę konfiguracji.
2. Strona ustawień pojawi się w telefonie lub laptopie.
3. Wprowadź hasło (wyświetlone na ekranie).

1. Jeśli nie możesz znaleźć urządzenia, przez które chcesz przesłać obraz lub nie pojawi się
poniższy ekran, podłącz ponownie przewód zasilający.
2. Nie zasłaniaj niczego.
USTAWIENIA IOS (IPHONE / IPAD)
1. Po włączeniu poczekaj na ekran główny.
2. Podłącz iPhone'a przez HcCast WiFi, uruchom przeglądarkę (http://192.168.68.1) i
skonfiguruj. Wprowadź hasło (wyświetlone na ekranie).
Uwaga: po ustawieniu, uruchom ponownie telefon.
Uwaga: Możesz także używać technologii airPlay bezpośrednio, bez łączenia się z domową
siecią Wi-Fi.
3. Podłącz swój iPhone do HcCast WiFi. Przesuń ekran telefonu w dół, naciśnij AirPlay
Mirroring i wybierz jako miejsce docelowe.
4. Twój ekran iPhone'a /iPada zostanie teraz wyświetlony na ekranie telewizora.

USTAWIENIA ANDROIDA
1. Po włączeniu poczekaj na ekran główny.
2. Wybierz i włącz menu systemu Android, a następnie włącz Miracast. Funkcja Miracast może
mieć różne nazwy w zależności od modelu telefonu; Screen mirroring/ Wireless
Display/Miracast/Smart View/PlayTo/Multi Screen/Quick Connect/HTC Connect itd. Zwykle
znajdujemy tę funkcję w szybkich ustawieniach (drop down menu), poniżej ustawień sieci
bezprzewodowej (Wireless & Networks) lub poniżej ustawień wyświetlacza (Display setting).
Uwaga: jeśli nie możesz znaleźć tej funkcji, zainstaluj skrót przez aplikację ze sklepu Playstore,
np.‘Miracast Screen Mirroring Shortcut’ lub ‘Wifi Display (Miracast)’. Zainstaluj aplikację, aby
uzyskać funkcję Miracast.
3. Wybierz jako miejsce docelowe i poczekaj na łącze.
4. Ekran systemu Android pojawi się na telewizorze, jeśli jest to potrzebne, ponownie go
podłącz.

USTAWIENIA NA KOMPUTER MAC
1. Po włączeniu poczekaj na ekran główny.
2. Podłącz komputer Mac przez HcCast WiFi, uruchom przeglądarkę (http://192.168.68.1) i
ustaw go. Wprowadź hasło (wyświetlone na ekranie).
Uwaga: po dokonaniu ustawień zrestartuj urządzenie.
3. Podłącz komputer do routera WiFi HcCast. Włącz AirPlay i wybierz jako miejsce docelowe.
4. Twój ekran Maca pojawi się teraz na ekranie telewizora.

USTAWIENIA NA WINDOWS 8.1
1. Po włączeniu poczekaj na ekran główny.
2. W systemie Windows 8.1 przejdź do ''Windows start Menu> Komputer i urządzenia (PC and
devices)> urządzenia (devices)> dodaj urządzenie (add a device)'' a następnie znajdź nasz
adapter HDMI wśród urządzeń.
W systemie Windows 10 przejdź do ''Windows start Menu > ustawienia (settings) > połączone
urządzenia (connected devices) > dodawanie drukarek i skanerów (add a printer or scanner)'', a
następnie znajdź nasz adapter HDMI wśród urządzeń.
3. Twój ekran systemu Windows pojawi się na ekranie telewizora.

OSTRZEŻENIE!
-

-

-

Przeczytaj uważnie instrukcje przed pierwszym użyciem i ściśle ich przestrzegaj.
Wyłącz produkt, gdy go nie używasz.
Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.
Nie modyfikuj ani nie demontuj części urządzenia.
Regularnie sprawdzaj kabel pod kątem uszkodzeń. Nie używaj urządzenia, jeśli kabel jest
uszkodzony.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku domowego i suchego.
W przypadku awarii i/lub uszkodzenia nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
Zapewnij właściwą segregację odpadów i zutylizuj urządzenie zgodnie z lokalnymi
przepisami.
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, jeśli spadło na ziemię, zostało uszkodzone, jeśli
zostawiłeś je na zewnątrz lub wpadło do wody, lub innej cieczy, nie używaj go
Nie wystawiać urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła
słonecznego lub ognia. Nie umieszczaj go w pobliżu źródeł ciepła.
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem
niniejszej instrukcji lub innym nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwą obsługą
urządzenia..

