
{MIRRORSCREEN} VEZETÉK NÉLKÜLI HDMI ADAPTER 

 

Használati utasítás 

Ha asztali számítógépe van, akkor kivetítheti a telefonnal/táblagéppel készített képet a 

számítógépére, de ha egy képet egy számítógépről tv-re szeretne kivetíteni, akkor HDMI-kábelre van 

szüksége. 

Adapterrel a fenti utasítások alapján kivetítheti az okostelefonnal/táblagéppel készített képet a tv-re. 

A készüléknek támogatnia kell a HDMI-kapcsolatot. 

1. Kapcsolja be a tv-t. A csomag 2 csatlakozót tartalmaz: 1x adapter {Mirroscreen} és 1x wifi jelvevő + 
töltőkábel. Csatlakoztassa az adaptert a tv megfelelő HDMI bemenetébe. Csatlakoztassa a jelvevőt az 
adapterhez, illetve a töltőkábelt egy csatlakozóaljzathoz. A jelvevőnek a router közelében kell lennie. 

 2. A tv-n állítsa a forrást (Forrás) arra a HDMI bemenetre, ahova csatlakoztatta az adaptert. 

3. Csatlakozás 

okostelefonról/táblagépr

ől a tv-re 

3.1. Android DLNA 

támogatással 

Az adapteren található 

oldalsó gombot nyomja 

meg az Airplay módra 

váltáshoz (a bal oldali 

mező a képen látható 
módon fog megjelenni).  

Az SSID és jelszó a 

képernyő tetején fog 
megjelenni. 

Keresse meg a Wifi-

hálózatait a telefon 

Beállítások menüjében, és csatlakozzon hozzá {MiraScreen}. Nyissa meg böngészőjét, és írja be a 
következő URL-t: 192.168.203.1 

A megnyíló oldalon válassza az Internet lehetőséget. A listában 
keresse meg az otthoni wifi-hálózatát, és csatlakozzon hozzá. A 

tv jobb felső sarkában megjelennek a csatlakozott eszközök. 

 

Az alkalmazásban válassza a Frissítés lehetőséget a legújabb 
frissítések letöltéséhez. 



A Google Play áruházból töltse le az AllCast alkalmazást. Az alkalmazás megnyitásakor megjelenik a(z) 

{MiraScreen} eszköz, kattintson rá. Az AllCast logó megjelenik a tv képernyőjén. Ezután a 
telefonalkalmazásban válassza ki, mit szeretne lejátszani (zene, hang stb.) 

3.2. Android DLNA támogatás 

nélkül 

Az adapteren nyomja meg a 

gombot a jobb oldali mező 
képen látható megjelöléséhez.  

 

A telefon beállításainál lépjen a 

Megjelenítés vagy a Tovább 

gombra (a különböző telefonok 
menüi eltérhetnek), majd 

válassza a Tükrözés lehetőséget 
(a név a telefontól függően 
eltérhet). 

{MiraScreen} megjelenik a 

menüben, válassza ki. Most a 

telefon képe tükröződik a tv képernyőjén. 

 

3.3. iOS-kapcsolódás 

Az adapteren nyomja meg a gombot az 

Airplay mód képernyőn lévő kijelöléséhez 
(a bal oldali mező van kiválasztva a képen 
látható módon). 

 

Az SSID és a PSK (jelszó) felül jelenik meg. 

 

 

Nyissa meg a telefon beállításait a Wifi 

megkereséséhez. Válassza a Mirascreen 

lehetőséget, és adja meg a jelszót (a 
jelszó a képernyő tetején található a PSK címkével ellátott tv-n). A 

gyorsmenüben keresse meg az AirPlay-t és nyissa meg a Tükrözés lehetőséget. 

 



 


