ADAPTOR SCREEN MIRRORING

MANUAL DE UTILIZARE
Adaptorul cu tehnologia Screen Mirroring vă permite să vă conectați dispozitivele inteligente la
ecranul televizorului și să vă bucurați de vizionarea conținutului preferat.
Înainte de prima utilizare, citiți cu atenție instrucțiunile de folosire anexate și păstrați-le pentru
utilizare ulterioară.
CONȚINUTUL PACHETULUI
1x Adapter Wireless MirrorScreen HDMI
1x cablu de alimentare Micro USB
1x Instrucțiuni de utilizare
1x garanție de 1 an
SPECIFICAȚII TEHNICE
• Frecvența WiFi: 2,4 GHz
• Rază WiFi: până la 10 metri
• Rezoluție: 1920 x 1080
• Sistem de operare: Linux
• Procesor: AM8252B
• Viteză procesor: 600 MHz
• Memorie (RAM): DDR3 128 Mb
• Memorie internă: SLC 128 Mb

• Format video acceptat: .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG, .
MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB, .WMV
• Format de imagine acceptat: .JPEG, .BMP
• Format audio acceptat: .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC
PĂRȚILE DISPOZITIVULUI

1. COMUTATOR
2. CONECTOR HDMI
3. RECEPTOR WI-FI
4. CABLU USB
5. MAGNET (ADAPTOR)
6. INTRARE MICRO USB
7. CONECTOR MICRO USB
INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE
Adaptorul Mirror Screening este o versiune actualizată a unui cablu HDMI standard.
Puteți conecta adaptorul HDMI la orice dispozitiv sau computer inteligent, care au următoarele
sisteme de operare: Andorid 4.2+, iOS 7.0 +, Mac OS X 10.9, Windows 8.1+ și toate actualizările
ale acestora, sau versiuni mai noi ale sistemelor menționate.
1. Conectați adaptorul HDMI Screen Mirroring la televizor sau proiector printr cablul HDMI.
2. Conectați-vă la smartphone, tabletă sau computer prin conexiunea WiFi HcCast.
3. Dacă televizorul nu furnizează suficientă energie, conectați adaptorul la sursa de alimentare
printr-un cablu microUSB.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea sau citiți instrucțiunile incluse pentru
informații suplimentare.

INSTALARE HARDWARE

1. Porniți televizorul și conectați magnetul (adaptorul) conectând cablul USB de la magnet la
adaptorul USB (5V1A). Așezați receptorul WI-FI într-o locație cu o recepție bună a semnalului
(de preferință în apropierea routerului).
2. Conectați adaptorul direct la mufa HDTV de pe televizor.
3. Setați sursa / intrarea opțională a televizorului pe intrarea HDTV conectată la adaptor.
4. Dacă adaptorul va începe să funcționeze cu succes, instrucțiunile vor apărea pe ecranul
televizorului. Urmați aceste instrucțiuni pentru a finaliza instalarea.

INSTALARE WI-FI
1. Dacă sunteți conectat la un router Wi-Fi de acasă, deconectați și conectați telefonul sau
laptopul la HcCast. Lansați un browser web pe telefon sau laptop, apoi deschideți adresa IP
(http://192.168.68.1) pentru a deschide pagina de configurare.
2. Pagina de setări va apărea pe telefon sau laptop.
3. Introduceți parola (afișată pe ecran).

1. Dacă nu găsiți dispozitivul prin care doriți să oglindați imaginea, sau dacă ecranul de mai
sus nu apare, reconectați cablul de alimentare.
2. Nu acoperiți această parte cu nimic.
SETĂRI IOS (IPHONE / IPAD)
1. După pornire, așteptați apariția ecranului principal.
2. Conectați-vă iPhone-ul prin HcCast WiFi, lansați browserul (http://192.168.68.1) și configurați-l.
Introduceți parola (afișată pe ecran).
Notă: După setări, reporniți telefonul.
Notă: De asemenea, puteți utiliza tehnologia airPlay direct fără a vă conecta la rețeaua WiFi de
acasă.
3. Conectați-vă iPhone-ul la HcCast WiFi. Glisați ecranul telefonului în jos, apăsați AirPlay
Mirroring și selectați ca destinație.
4. Ecranul iPhone / iPad va apărea acum pe ecranul televizorului.

SETĂRI ANDROID
1. După pornire, așteptați apariția ecranului principal.
2. Selectați și activați meniul Android, apoi activați Miracast. Funcția Miracast poate avea nume
diferite în funcție de modelul telefonului: Oglindire ecran / Screen Mirroring / Afișaj wireless /
Miracast / Smart View / PlayTo / Multi Screen / Quick Connect / HTC Connect etc. Această
caracteristică se găsește de obicei sub meniul derulant, sub setările Wireless și rețele sau sub
setarea Afișare (Display Settings).
Notă: dacă nu găsiți această funcție, instalați comanda rapidă prin intermediul aplicației
Playstore, cum ar fi „Miracast Screen Mirroring Shortcut” sau „Afișare Wifi (Miracast)”.
Instalați aplicația pentru a obține funcția Miracast.
3. Selectați ca destinație și așteptați conexiunea.
4. Ecranul dvs. Android va apărea pe televizor. Reconectați, dacă este necesar.

SETĂRI MAC
1. După pornire, așteptați apariția ecranului principal.
2. Conectați-vă Mac-ul prin HcCast WiFi, lansați browserul (http://192.168.68.1) și configurațil. Introduceți parola (afișată pe ecran).
Notă: După setare, reporniți dispozitivul.
3. Conectați computerul la routerul WiFi HcCast. Porniți AirPlay și selectați ca destinație.
4. Ecranul Mac va apărea acum pe ecranul televizorului.

SETĂRI WINDOWS 8.1
1. După pornire, așteptați apariția ecranului principal.
2. În Windows 8.1, accesați „Meniu START Windows> PC și dispozitive> dispozitive>
adăugați un dispozitiv” și apoi găsiți adaptorul nostru HDMI în lista de dispozitive.
În Windows 10, accesați „Meniu START Windows> setări> dispozitive conectate> adăugați o
imprimantă sau un scaner”, apoi găsiți adaptorul nostru HDMI în lista de dispozitive.
3. Ecranul Windows va apărea pe ecranul televizorului.

ATENȚIE!
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată și urmați-le cu
strictețe.
Opriți produsul atunci când nu îl folosiți.
Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat.
Nu modificați sau dezasamblați părțile dispozitivului.
Verificați cablul în mod regulat pentru eventuale defecțiuni. Nu utilizați dispozitivul dacă cablul
este deteriorat.
Copiii nu au voie să se joace cu aparatul. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
Produsul este destinat exclusiv uzului casnic și pe teren uscat.
În cazul unei avarii și / sau daune, nu încercați niciodată să reparați singur dispozitivul. Asigurați
separarea corespunzătoare a deșeurilor și aruncați dispozitivul în conformitate cu reglementările
locale.
Dacă dispozitivul nu funcționează corect, dacă a căzut la pământ, dacă a fost deteriorat, dacă l-ați
lăsat în aer liber sau dacă a căzut în apă sau alt lichid, nu utilizați dispozitvul.
Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui sau la foc. Nu-l așezați
lângă surse de căldură.
Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele cauzate de nerespectarea acestor instrucțiuni sau de o
altă utilizare incorectă sau manipularea necorespunzătoare a dispozitivului.

