
BREZŽIČNI HDMI ADAPTER MIRRORSCREEN

Navodila za uporabo:

Če imate stacionarni računalnik, lahko projicirate sliko iz telefona/tablice na računalnik, če pa želite 

projicirati sliko iz računalnika na TV, potrebujete naš HDMI kabel.

Z adapterjem lahko torej projicirate sliko iz telefona/pametne tablice na TV po zgornjih navodilih.

Vaša naprava mora podpirati HDMI povezovanje.

1. Prižgite televizijo. V paketu imate 2 priključka: 1x adapter Mirroscreen in 1x sprejemnik wifi 

signala+polnilni kabel. Adapter vklopite v ustrezni HDMI vhod v televiziji. Sprejemnik vklopite v 

adapter, polnilni kabel pa v električno vtičnico. Sprejemnik mora biti v bližini routerja.

 2. Na televiziji nastavite vir (Source) na ustrezni HDMI vhod, v katerega ste vklopili adapter.

3. Povezava s telefonom/pametno tablico na TV

3.1. Android, ki podpira

DLNA

Na adapterju boste našli

gumb ob strani, pritisnite

ga in preklopite na Airplay

mode (na ekranu se bo

označilo levo, kot na sliki). 

Na vrhu ekrana se vam bo

pojavil SSID in geslo.

Na telefonu v Nastavitvah

poiščite omrežja Wifi in se

povežite z MiraScreen.

Odprite brskalnik in v URL vrstico vtipkajte: 192.168.203.1

Na strani, ki se vam odpre, izberite Internet. Na seznamu poiščite svoje

domače wifi omrežje in se povežite z njim. Na televiziji se bo v desnem

zgornjem kotu pokazalo, da so naprave povezane.

V aplikaciji izberite Upgrade, da se naloži zadnja posodobitev.

Naložite aplikacijo AllCast iz Google Play trgovine. Ko odprete aplikacijo, se vam pokaže naprava 

MiraScreen, kliknite jo. Na ekranu televizije se vam bo pokazal logo AllCast. Nato na telefonu v 

aplikaciji izberite, kaj želite, da se predvaja (Music, Audio itd...)



3.2. Android, ki ne podpira DLNA

Na adapterju pritisnite gumb, da

se označi desno polje, kakor na

sliki. 

Na telefonu v nastavitvah poiščite

Zaslon ali Več  (meniji na različnih

telefonih se med sabo lahko

razlikujejo) in izberite Zrcaljenje

slike (poimenovanje se razlikuje,

odvisno od telefona).

V meniju se vam pokaže

MiraScreen, povežite se. Zdaj se bo vaša slika s telefona zrcalila na TV ekran.

3.3.Povezovanje z iOS 

Na adapterju pritisnite gumb, da se na

ekranu označi Airplay mode (leva stran

ekrana, kot na sliki).

Na vrhu se pokaže SSID in PSK (geslo).

Na telefonu odprite Nastavitve in poiščite

Wifi. Izberite Mirascreen in vnesite geslo

(geslo je na vrhu ekrana na televiziji, označeno kot PSK). V hitrem meniju

poiščite AirPlay in odprite Zrcaljenje (Mirroring).


