MIRROR SCREEN
Bezdrôtový HDMI adaptér

NÁVOD NA POUŽITIE

Vážená zákazníčka, Vážený zákazník,
ďakujeme, že ste si zakúpili náš produkt. Teraz môžete sledovať svoje obľúbené seriály alebo filmy na veľkej
obrazovke, a to vďaka bezdrôtovému HDMI adaptéru a technológii zrkadlenia obrazovky. Pripojte bezdrôtový
adaptér HDMI Mirror Screen k televízoru alebo projektoru a potom k notebooku, smartfónu alebo tabletu
pomocou Wi-Fi.

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a všetky upozornenia. Túto príručku si uschovajte
pre budúce použitie.

BALENIE OBSAHUJE:

•
•
•

1 x bezdrôtový HDMI adaptér
1 x napájací kábel micro USB s prijímačom Wi-Fi
1 x Návod na použitie

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

KOMPATIBILITA - HDMI adaptér na zrkadlenie obrazovky podporuje všetky zariadenia s
nasledujúcimi operačnými systémami: Android 4.2 a vyšší, iOS 7.0 a vyšší, Mac OS X 10.9, Windows
8.1 a vyšší a všetky najnovšie verzie týchto systémov
Wi-Fi frekvencia: 2,4 GHz
Dosah Wi-Fi: do 10 metrov
Rozlíšenie: 1920 x 1080
Operačný systém: Linux
Procesor: AM8252B
Rýchlosť procesora: 600 MHz
Pamäť (RAM): DDR3 128 Mb
Vnútorné úložisko: SLC 128 Mb
Podporovaný formát videa: .AVI, .DIVX, .MKV, .DAT, .VOB, .MPG, .MPEG, .MOV, .MP4, .RM, .RMVB,
.WMV
Podporovaný formát obrázkov: .JPEG, .BMP
Podporovaný zvukový formát: .MP3, .WMA, .OGG, .WAV, .AAC
Podporovaný formát dokumentu: .PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint
Podporuje štandardy AirPlay, Miracast a DLNA
TV pripojenie: Kábel HDMI
Vstup napájania: Micro USB 2.0
Rozmery: 8,8 cm x 5,8 cm x 2 cm
Farba: Čierna

ČASTI ZARIADENIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SPÍNAČ
HDMI KONEKTOR
WI-FI PRIJÍMAČ
USB KÁBEL
MAGNET (ADAPTÉR)
MICRO USB
MICRO USB KONEKTOR

STRUČNÝ NÁVOD
Pokyny na používanie adaptéra na zrkadlenie obrazovky:
1.
2.
3.
4.

HDMI adaptér Mirror Screen pripojte k televízoru alebo projektoru pomocou HDMI kábla.
Smartfón, tablet alebo počítač pripojte k Wi-Fi.
Ak televízor neposkytuje dostatočný výkon, pripojte Mirror Screen k napájaciemu zdroju pomocou
mikro USB kábla.
Dokončite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke alebo si prečítajte ďalšie pokyny v sprievodných
pokynoch.

UPOZORNENIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Výrobok je určený iba na domáce použitie v suchých podmienkach.
Toto zariadenie nie je hračka. Uchovávajte mimo dosahu detí.
V prípade poruchy alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a zabezpečte, aby bol výrobok
správne zlikvidovaný v súlade s miestnymi zákonmi.
Ak zariadenie nefunguje tak, ako by malo, bolo vystavené ostrému úderu, spadlo, bolo poškodené,
ponechané vonku alebo spadlo do vody, nepoužívajte ho.
Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu alebo ohňu.
Neumiestňujte ho do blízkosti zdrojov tepla.
Za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov alebo iným nesprávnym použitím alebo
nesprávnym zaobchádzaním nezodpovedáme.

INŠTALÁCIA HARDVÉRU

1.

2.
3.

4.

Zapnite televízor a zapnite Wi-Fi prijímač
pripojením USB kábla z Wi-Fi prijímača k USB
adaptéru (5V 1A). Umiestnite Wi-Fi prijímač
na miesto s dobrým príjmom Wi-Fi.
Pripojte prijímač priamo do vstupného portu
HDTV na vašom televízore.
Nastavte zdroj/vstup vášho televízora na
vstupný HDTV port pripojený k Wi-Fi
prijímaču.
Váš prijímač sa teraz spustí a na obrazovke
televízora sa zobrazia pokyny. Dokončite
nastavenie podľa pokynov.

NASTAVENIE WI-FI
1.

2.

3.
4.
5.

Ak používate domáci Wi-Fi router, tak sa tomu istému routeru pripojte svojím telefónom alebo
laptopom. Na telefóne alebo laptope spustite webový prehliadač a potom prejdite na IP adresu
(zobrazenú na hlavnej obrazovke) a vstúpte na stránku s nastaveniami.
Ak neprebehne pripojenie k domácemu Wi-Fi routeru, tak pripojte svoj telefón alebo laptop k SSID
alebo cez Wi-Fi. Na telefóne alebo laptope spustite webový prehliadač a potom prejdite na IP adresu
(http://192.168.203.1) a vstúpte na stránku s nastaveniami.
Stránka s nastaveniami sa zobrazí na vašom telefóne alebo laptope.
Zadajte heslo (heslo k vášmu domácemu Wi-Fi).
Pripojte sa k domácemu Wi-Fi routeru.

Ak sa vám nepodarilo nájsť zariadenie, do
ktorého chcete premietať obsah, alebo sa
nezobrazí obrazovka uvedená nižšie, znova
pripojte napájacie káble.

Túto časť ničím nezakrývajte.

NATAVENIE PRE iOS (iPHONE/iPAD)

1.
2.

Po zapnutí počkajte, kým sa nezobrazí hlavná obrazovka.
Pripojte svoj iPhone k Wi-Fi. Na iPhone spustite adresu
(http://192.168.203.1), aby ste nastavili internet (pripojte sa k
domácemu Wi-Fi routeru).

Poznámka: po nastavení je potrebný reštart
Poznámka: Môžete tiež použiť priamo režim AirPlay, bez pripojenia sa k
domácemu Wi-Fi routeru.
3.

Pripojte svoj iPhone k domácemu Wi-Fi routeru. Potiahnite prstom po
telefóne a potom ťuknite na AirPlay Mirroring (AirPlay zrkadlenie).
Potom vyberte cieľ.

4.

Obrazovka vášho iPhonu/iPadu sa zobrazí na vašom televízore.

NASTAVENIE PRE ANDROID

1.

Po zapnutí počkajte, kým sa nezobrazí hlavná obrazovka.

2.

Zvoľte a zapnite ponuku Android a potom
povoľte službu Miracast.
Funkcia Miracast, v závislosti od modelu
vášho telefónu, môže mať rozličné názvy,
napríklad: Zrkadlenie
obrazovky/bezdrôtový
displej/Miracast/smart
zobrazenie/prehrávanie/viac
obrazoviek/rýchle pripojenie/HTC Connect
atď.
Zvyčajne sa nachádza v časti Rýchle
nastavenie (ponuka) alebo Bezdrôtové
pripojenie a siete alebo Nastavenie displeja
atď.
Poznámka: Ak ste to nenašli, nainštalujte si aplikáciu Miracast shortcut z Obchodu Google Play
(hľadajte „Miracast Screen Mirroring Shortcut“ alebo „Wi-Fi Display (Miracast)“. Otvorte si ju a
budete mať k dispozícii funkciu Miracast.

3.

Zvoľte ju ako cieľ a počkajte na pripojenie.

4.

Obrazovka z vášho Android telefónu sa zobrazí na televízore. V prípade potreby ju znova pripojte.

NASTAVENIE PRE MAC

1.
2.

Po zapnutí počkajte, kým sa nezobrazí
hlavná obrazovka.
Pripojte svoj Mac k Wi-Fi. Následne na
Macu spustite adresu
(http://192.168.203.1), kvôli
nastaveniu (pripojte sa k domácemu
Wi-Fi routeru).

Poznámka: po nastavení je potrebný reštart.
Poznámka: môžete tiež použiť priamo režim
AirPlay, bez pripojenia sa k domácemu Wi-Fi
routeru.
3.

4.

Pripojte svoj Mac k domácemu Wi-Fi
routeru. Zapnite funkciu AirPlay a
potom zvoľte ako cieľ.
Obrazovka Macu sa zobrazí na vašom televízore.

NASTAVENIE PRE WINDOWS 8.1

1.

Po zapnutí počkajte, kým sa nezobrazí
hlavná obrazovka.

2.

Pri zariadení s OS Windows 8.1 prejdite
do „Štart Menu“, zvoľte možnosť
„Zariadenia“, následne možnosť „Pridať
zariadenie“ a potom vyhľadajte a zvoľte
bezdrôtový adaptér.
Pri zariadení s OS Windows 10 prejdite
do „Štart Menu“, zvoľte možnosť
„Nastavenia“, „Zariadenia a tlačiarne“,
následne možnosť „Pridať zariadenie“ a
potom vyhľadajte a zvoľte bezdrôtový
adaptér.

3.

Obrazovka počítača sa zobrazí na vašom
televízore.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE
Na čistenie zariadenia a príslušenstva použite čistú, mäkkú a suchú handričku. Na čistenie zariadenia Mirror
Screen alebo jeho príslušenstva nepoužívajte žiadne chemické prostriedky, prášky alebo iné chemické látky
(napríklad alkohol alebo benzén).

Pokyny na recykláciu a likvidáciu
Toto označenie znamená, že tento výrobok by sa nemal likvidovať spolu s ostatným domovým
odpadom v rámci EÚ. Pri recyklácii postupujte zodpovedne, aby sa predišlo možnému poškodeniu
životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovanou likvidáciou odpadu. Podporíte tým aj
udržateľné opätovné použitie materiálnych zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite
zberný systém alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Predajcovia môžu tento produkt
prijať za účelom recyklácie šetrnej voči životnému prostrediu.

Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc ES.

