
MIRROR SCREEN 

Vezeték nélküli HDMI Adapter 

 

 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Most már nagy képernyőn fogja tudni nézni kedvenc sorozatait 

vagy filmjeit a vezeték nélküli HDMI adapternek és a képernyőtükröző technológiának köszönhetően. 

Csatlakoztassa a Mirror Screeen vezeték nélküli HDMI adaptert a TV-hez vagy projektorhoz, majd Wi-Fi 

kapcsolattal a laptopjához, okostelefonjához vagy tabletjéhez.  

 

 

 

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és minden figyelmeztetést. Tartsa 

kéznél ezt a kézikönyvet a későbbi felhasználás céljából. 

 

 



A CSOMAG TARTALMA: 

• 1 x Mirror Screen vezeték nélküli HDMI adapter  

• 1 x Micro-USB tápkábel Wi-Fi vevővel 

• 1 x Használati útmutató 

MŰSZAKI JELLEMZŐK: 

• KOMPATIBILISTÁS: A képernyőt tükröző HDMI adapter minden alábbi rendszereket futtató eszközt 
támogat: Android 4.2+, iOS 7.0+, Mac OS X 10.9, Windows 8.1+, és ezek későbbi verziói  

• WiFi frekvencia: 2,4 GHz 

• WiFi távolság: 10 méterig 

• Felbontás: 1920 x 1080 

• Operációs rendszer: Linux 

• Processzor: AM8252B 

• Processzor sebessége: 600 MHz 

• Memória (RAM): DDR3 128 Mb 

• Belső tárhely: SLC 128 Mb 

• Támogatott videó formátum: .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 

• Támogatja az AirPlay, Miracast, DLNA szabványokat 

• TV-kapcsolat: HDMI kábel 

• Tápellátás: micro USB 2.0 

• Méret: 8,8 cm x 5,8 cm x 2 cm 

• Szín: Fekete 

RÉSZEI: 
 

 

1. KAPCSOLÓ 

2. HDMI CSATLAKOZÓ 

3. Wi-Fi VEVŐ 

4. USB KÁBEL 

5. MÁGNES (ADAPTER) 

6. MICRO-USB BEMENET 

7. MICRO-USB CSATLAKOZÓ 

 

 



GYORS ÚTMUTATÓ 

 
A képernyőt tükröző adapter használatára vonatkozó útmutatások:  

1. Csatlakoztassa a Mirror Screen HDMI adaptert a TV-hez vagy projektorhoz a HDMI kábel 
segítségével. 

2. Csatlakoztassa az okostelefonjához, tabletjéhez vagy számítógépéhez Wi-Fi használatával. 
3. Ha TV nem látja el elegendő árammal, csatlakoztassa a micro-USB tápkábelt is a készülékhez. 
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez vagy olvassa el a kísérő 

utasításokat. 

 
FIGYELMEZTETÉSEK  

 

 

1. A termék kizárólag itthoni és száraz körülmények között felhasználásra készült.  

2. A készülék nem játék. Gyermekektől elzárva tartandó. 

3. Meghibásodás és/vagy károsodás esetén ne kísérelje meg a javítását, gondoskodjon a termék helyi 

törvényeknek megfelelően történő ártalmatlanításáról. 

4. Ha a készülék nem működik megfelelően, zárlat érte, leesett, megsérült, kint maradt a szabadban 

vagy víz érte, ne használja. 

5. Ne tegye ki szélsőséges hőhatásnak, közvetlen napfénynek vagy tűznek. Hőforrásoktól távol 

tartandó. 

6. A nem megfelelő használatból vagy kezelésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.  

 

 

KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE 

 

 

 

1. Kapcsolja be a TV-t és helyezze áram alá az 

adaptert az USB-kábellel (5V1A) történő 

csatlakozással. Helyezze a Wi-Fi vevőt olyan 

helyre, ahol jó a Wi-Fi vétel. 

2. Csatlakoztassa az adaptert közvetlenül TV 

HDMI bemeneti csatlakozójába. 

3. Váltsa át a TV bemeneti jelét arra a HDMI 

csatornára, amelyikbe az adaptert dugta. 

4. Az adapter elindul és utasításokat jelenít meg 

a TV képernyőjén. Kövesse az utasításokat a 

telepítés befejezéséhez. 

 

 

 

 



WI-FI BEÁLLÍTÁSA 

1. Ha házi Wi-Fi routerhez csatlakozik, csatlakoztassa ugyanarra a Wi-Fi routerre a telefonját vagy 

laptopját. Indítson el egy böngészőt a telefonján vagy laptopján és nyissa meg a telepítő képernyőn 

(a TV-n) megjelenő IP címet. 

2. Ha eddig nem volt, csatlakoztassa a telefonját vagy laptopját a router SSID-jéhez vagy a WPS 

gombbal. Indítsa el a telefonján vagy laptopján a böngészőt és nyissa meg az IP címet 

(http://192.168.203.1) a beállítási menü megjelenítéséhez. 

3. A beállítási menü megjelenik a telefon vagy laptop képernyőjén.  

4. Adja meg a jelszavát (az otthoni WIFI jelszavát). 

5. Csatlakozzon az otthoni Wi-Fi routeréhez. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha nem talál olyan eszközt, amelyre 

átsugározhatna, vagy nem jelenik meg 

az alábbi képernyő, csatlakoztassa 

újra a tápkábelt.  

 

 

 

Ezt a részt ne takarja el.  

http://192.168.203.1/


BEÁLLÍTSÁ IOS RENDSZEREN (IPHONE/IPAD) 

 

1. Bekapcsolás után várja meg a főképernyőt.  

2. Csatlakoztassa iPhone-ját a Wi-Fi-hez. Indítson el egy böngészőt 

(http://192.168.203.1) az iPhone készüléken az Internet beállításához 

(csatlakozzon az otthoni Wi-Fi routeréhez). 

Megjegyzés: Beállítás után újra kell indítania. 

Megjegyzés: AirPlay használatával az otthoni Wi-Fi routeréhez való csatlakozás 

nélkül is használhatja. 

3. Csatlakoztassa az iPhone készülékét az otthoni Wi-Fi routerhez. 

Csúsztassa ujját felfelé az iPhone-on és válassza az AirPlay mirroring 

lehetőséget és válaszon célt. 

 

 

4. Az iPhone/iPad képernyője a TV-n keresztül jelenik meg. 

 

BEÁLLÍTÁS ANDROID RENDSZEREN 

 

1. Bekapcsolás után várja meg a főképernyőt.  

 

2. Válassza ki és kapcsolja be az android 

menüt, majd engedélyezze a Miracast 

lehetőséget. 

A Miracast lehetőségnem más neve is lehet 

készüléktől függően: Képernyő tükrözése / 

Vezeték nélküli kijelző / Miracast / 

Intelligens nézet / Több képernyő / Quick 

Connect / HTC Connect stb.  

Általában az értesítési sávban lévő gyors 

beállításokban (legördülő menü) vagy a 

vezeték nélküli és hálózatok, vagy a kijelző 

vagy a további beállítások menüpontban 

található. 

 

Megjegyzés: Ha nem talál ilyet, telepítse a 

Miracast shortcut alkalmazást a Play Store-ból, például „Miracast Screen Mirroring Shortcut“ vagy 

„Wi-Fi Display (Miracast)“. Nyissa meg a készülék Miracast funkciójának eléréséhez.  

 

3. Válasszon célt és várja meg a csatlakozást. 

 

4. Az Android készülékének kijelzője megjelenik a TV-n, csatlakoztassa újra, ha szükséges.  

 

 

http://192.168.203.1/


BEÁLLTÁS MAC-EN 

 

1. Bekapcsolás után várja meg a 

főképernyőt.  

2. Csatlakoztassa Mac-jét a Wi-Fi-hez. 

Indítson el egy böngészőt 

(http://192.168.203.1) a Mac 

készüléken a beállításához 

(csatlakozzon az otthoni Wi-Fi 

routeréhez).  

Megjegyzés: Quick Connect/HTC Connect 

etc.: beállítás után újra kell indítania.   

Megjegyzés: AirPlay használatával az otthoni 

Wi-Fi routeréhez való csatlakozás nélkül is 

használhatja.  

3. Csatlakoztassa a Mac-et az otthoni Wi-

Fi routerhez. Kapcsolja be az AirPlay funkciót és válasszon célt.  

4. A Mac képernyője a TV-n keresztül jelenik meg.  

 

BEÁLLÍTÁS WINDOWS 8.1 RENDSZEREN 

 

1. Bekapcsolás után várja meg a 

főképernyőt. 

 

2. A Windows 8.1 indítsa el „Windows 

Start menü> PC és eszközök> eszközök> 

hozzáadása eszköz“ menüpontját, majd 

keresse meg az adaptert. 

 

A Windows 10 indítsa el „Windows Start 

menüt és írja be a keresőbe: Nyomtató 

vagy szkenner hozzáadása“, majd 

keresse meg az adaptert. 

 

3. A Windows képernyője a TV- keresztül 

jelenik meg.    

 

 

 

ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS 

 
Tiszta, puha és száraz kendővel tisztíthatók a készülék és tartozékai. Ne használjon a Mirror Screen tisztításához 
vegyszert, port vagy más kémiai anyagot (pl. alkoholt vagy benzint).  

http://192.168.203.1/


Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások  

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt 

megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a környezetre vagy az emberi 

egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése; az anyagi erőforrások fenntartható 

felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának előmozdítása érdekében. Az eszköz 

kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a 

terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását. 

 

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek 

követelményeinek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


