
MIRROR SCREEN 

Vezeték nélküli HDMI adapter 

 

 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

Kedves Ügyfél, 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Mostantól a vezeték nélküli HDMI adapter és a 

képernyőtükrözési technológia segítségével a nagyképernyőn is nézheti kedvenc műsorait 

vagy filmjeit. Csatlakoztassa a Mirror Screen vezeték nélküli HDMI adaptert a TV-hez, 

projektorhoz, laptophoz, okostelefonhoz vagy táblagéphez WiFi-n keresztül. 

 

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és az összes 

figyelmeztetést. Tartsa meg ezt a kézikönyvet jövőbeli felhasználás.  



A CSOMAG TARTALMA: 

 1 x Mirror Screen vezeték nélküli HDMI adapter 

 1 x micro USB tápkábel Wi-Fi vevővel 

 1 x felhasználói kézikönyv 

 

MŰSZAKI LEÍRÁS: 

 KOMPATIBILITÁS - A HDMI tükörképernyő adapter támogatja az összes olyan eszközt, 

amely a következőkkel operációs rendszerekkel rendelkezik: Android 4.2+, iOS 7.0+, 

Mac OS X 10.9, Windows 8.1+ és minden későbbi verzió 

 WiFi frekvencia: 2.4 GHz 

 WiFi távolság: legfeljebb 10 méter 

 Felbontás: 1920 x 1080 

 Operációs rendszer: Linux 

 Processzor: AM8252B 

 Processzor sebessége: 600 MHz 

 Memória (RAM): DDR3 128 Mb 

 Belső tárhely: SLC 128 Mb 

 Támogatott videóformátumok: AVI, DIVX, MKV, DAT, VOB, MPG, MPEG, MOV, MP4, 

RM, RMVB, WMV 

 Támogatott képformátum: JPEG, BMP 

 Támogatott hangformátum: MP3, WMA, OGG, WAV, AAC 

 Támogatott dokumentumformátum: PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, 

Microsoft Word, Excel, PowerPoint 

 Támogatja az AirPlay, Miracast, DLNA szabványt 

 TV csatlakozás: HDMI kábel 

 Tápellátás: micro USB 2.0 

 Méret: 8,8 cm x 5,8 cm x 2 cm 

 Szín: Fekete 

RÉSZEI:  

1. GOMBKAPCSOLÓ 

2. HDMI CSATLAKOZÓ 

3. WI-FI VEVŐ 

4. USB KÁBEL 

5. MÁGNES (ADAPTER) 

6. MICRO USB BEMENET 

7. MICRO USB CSATLAKOZÓ 

 



GYORS ÚTMUTATÓ 

A képernyőtükrözési adapter használatára vonatkozó utasítások: 

1. Csatlakoztassa a HDMI tükörképernyő adaptert a tévéhez vagy a projektorhoz egy 

HDMI-kábel segítségével. 

2. Csatlakoztassa okostelefonjához, táblagépéhez vagy számítógépéhez Wi-Fi-n 

keresztül. 

3. Ha a televízió nem biztosít elegendő áramot, csatlakoztassa a Mirror Screen adaptert 

egy mikro-USB-kábel segítségével. 

4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez, vagy olvassa 

el a mellékelt utasításokat további utasításokért. 

FIGYELMEZTETÉS 

1. Ez a termék kizárólag otthoni és száraz használatra készült. 

2. Ez a készülék nem játék. Gyermekek elől elzárva tartandó. 

3. Meghibásodás vagy sérülés esetén ne próbálja meg saját maga megjavítani, és 

gondoskodjon arról, hogy a terméket a helyi jogszabályoknak megfelelően 

ártalmatlanítsák. 

4. Ha a készülék nem úgy működik, ahogyan kellene, ha éles ütés érte, ha leejtették, ha 

megsérült, ha a készüléket ott hagyták kültéren, vagy vízbe esett, ne használja. 

5. Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek vagy 

tűznek. Ne helyezze el hőforrások közelében. 

6. Ne használja a készüléket olyan módon, amely károsíthatja a készüléket a nem 

megfelelő kezelés miatt nem vállalható felelősség a károkért. 

 

HARDVER TELEPÍTÉS  

1. Kapcsolja be a tévét és indítsa el a dongl-t 

(hardver kulcsot) a dongle USB-kábelének az USB-

adapterhez (5V 1A) való csatlakoztatásával. 

Helyezze a WiFi vevőegységet olyan helyre, ahol jó a 

WiFi vétel. 

2. Csatlakoztassa a dongl-t közvetlenül a televízió 

HDTV bemeneti portjához. 

3. Állítsa be a tévé forrását/bemenetét a dongle-hoz 

csatlakoztatott HDTV bemeneti portra. 

4. A dongle most elindul, és a tévéképernyőn 

megjelenik az utasítás. Végezze el a beállítást az 

utasításoknak megfelelően. 



WI-FI BEÁLLÍTÁS 

1. Ha otthoni Wi-Fi routerhez csatlakozik, kérjük, csatlakoztassa telefonját vagy 

laptopját ugyanahhoz az otthoni Wi-Fi routerhez. A telefonon vagy laptopon indítsa 

el a böngészőt, majd navigáljon az IP-címre (a főképernyőn látható), hogy elérje a 

beállítási oldalt. 

2. Ha nem csatlakozik otthoni Wi-Fi routeréhez, kérjük, csatlakoztassa telefonját vagy 

laptopját az SSID-hez vagy Wi-Fi-n keresztül. A telefonon vagy laptopon indítsa el a 

webböngészőt, majd navigáljon az IP-címre (http://192.168.203.1), hogy elérje a 

beállítási oldalt. 

3. A telefonon vagy a laptopon megjelenik a beállítások oldala. 

4. Adja meg jelszavát (az otthoni Wi-Fi jelszavát). 

5. Csatlakozzon az otthoni Wi-Fi routerhez. 

 

 

 

Ha nem találja a készüléket, amelyre 

sugározni szeretne, vagy ha az alábbi 

képernyő nem jelenik meg, csatlakoztassa 

újra a tápkábelt. 

Ezt a részt ne fedje le semmivel. 

 

 

 

IOS BEÁLLÍTÁSOK (IPHONE/IPAD) 

1. A bekapcsolás után várjon a főképernyő megjelenésére. 

2. Csatlakoztassa iPhone készülékét Wi-Fi-n keresztül, indítsa el a 

böngészőt iPhone készülékén. (http://192.168.203.1), és állítsa 

be az internetet (csatlakozzon az otthoni Wi-Fi router). 

Megjegyzés: A telepítés után újra kell indítania a készüléket. 

Megjegyzés: Az AirPlay segítségével közvetlenül streamelhet anélkül, 

hogy csatlakoznia kellene az otthoni Wi-Fi routerhez. 

 



3. Csatlakoztassa iPhone készülékét az otthoni Wi-Fi routerhez. Húzza végig az ujját 

iPhone-on, koppintson az AirPlay Mirroring elemre, majd válassza ki mint célállomást. 

4. Az iPhone/iPad képernyője megjelenik a tévén.  

BEÁLLÍTÁSOK ANDROIDHOZ 

1. A bekapcsolás után várjon a 

főképernyő megjelenésére. 

2. Válassza ki és jelenítse meg az 

Android menüt, majd 

engedélyezze a Miracast 

alkalmazást. 

3. A Miracast funkciónak a 

telefon modelljétől függően 

különböző nevei lehetnek, 

például: Screen Mirroring / 

Wireless View / Miracast / 

Smart View / Play to / Multi 

Screen / Quick Connect / HTC 

Connect stb. 

4. Általában a Gyorsbeállítások között található (legördülő menü) vagy a Wireless 

Networks (Vezeték nélküli hálózatok) menüpontban, vagy a Kijelző beállítások, vagy a 

Többi beállításban. 

Megjegyzés: Ha még nem találta meg, telepítse a Miracast alkalmazást a Play áruházból, 

például "Miracast képernyőtükrözés parancsikon" vagy "Wi-Fi kijelző (Miracast)". Nyissa 

meg, és eljut a Miracast funkcióhoz. 

5. Válassza ki célállomásként, és várjon a kapcsolatra. 

6. Az Android képernyője megjelenik a tévén, szükség esetén csatlakoztassa újra.  

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS 

A készülék és a tartozékok tisztításához tiszta, puha, száraz rongyot használjon. Ne 

használjon spray-ket, porokat vagy egyéb vegyszereket (például alkoholt vagy benzolt) a 

készülék vagy a tartozékok tisztításához. 

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások 

Ez a címke azt jelenti, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal 

együtt ártalmatlanítani az egész EU-ban. A környezet vagy az emberi egészség 

esetleges károsodásának megelőzése érdekében az ellenőrizetlen hulladéklerakás 

által, a hulladékok felelősségteljesen hasznosítsa újra az újrafelhasználás ösztönzése 

érdekében az anyag visszanyerése. A használt berendezések visszaküldéséhez használja a 



visszaküldési vagy visszavételi lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, 

akitől a terméket vásárolta. Ezután környezetbarát módon újrahasznosíthatják a terméket 

környezetbarát módon. 

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek 

követelményeinek. 


