
{MIRRORSCREEN} ADAPTOR HDMI FĂRĂ FIR 

 

Manual de instrucțiuni 

Dacă aveți un computer desktop, puteți proiecta o imagine de pe telefon/tabletă pe computer, dar 
dacă doriți să proiectați o imagine dintr-un computer pe un televizor, aveți nevoie de cablul nostru 
HDMI. 

Cu un adaptor, puteți proiecta o imagine de pe smartphone/tabletă pe televizor în conformitate cu 
instrucțiunile de mai sus. 

Dispozitivul dvs. trebuie să accepte o conexiune HDMI. 

1. Porniți televizorul. Pachetul include 2 conectori: 1 x adaptor {Mirroscreen} și 1 x receptor de 
semnal WiFi + cablu de încărcare. Conectați adaptorul la intrarea HDMI corespunzătoare de la 
televizor. Conectați receptorul la adaptor și cablul de încărcare într-o priză electrică. Receptorul 
trebuie să se afle în apropierea routerului. 

 2. Pe televizor, setați sursa (Source) la intrarea HDMI corespunzătoare la care este conectat 
adaptorul. 

3. Conectare de la 

smartphone/tabletă la 
televizor 

3.1. Android cu suport 

DLNA 

Pe adaptor veți găsi un 
buton lateral, apăsați-l 
pentru a trece în modul 

Airplay (caseta din 

stânga va fi bifată, după 
cum se arată în imagine).  
În partea de sus a 

ecranului va apărea un 
cod SSID și o parolă. 

Căutați rețelele Wifi în 
setările telefonului și 
conectați-vă la {MiraScreen}. Deschideți browserul și introduceți următoarea adresă URL: 
192.168.203.1 

Din pagina care se deschide, selectați Internet. Căutați rețeaua 
dvs. Wi-Fi de acasă în listă și conectați-vă la aceasta. În colțul din 



dreapta sus al televizorului va fi indicat faptul că dispozitivele sunt conectate. 

 

Din aplicație, selectați Upgrade (Actualizare) pentru a descărca ultimele actualizări. 

Descărcați aplicația AllCast din magazinul Google Play. Când deschideți aplicația, apare {MiraScreen} 
dispozitiv, faceți clic pe acesta. Pe ecranul televizorului va apărea logo-ul AllCast. Apoi, din aplicația 
telefonului, selectați ce doriți să fie redat (muzică, audio etc.) 

3.2. Android fără suport DLNA 

Apăsați butonul de pe adaptor 
pentru a bifa caseta din dreapta 

după cum se arată în imagine.  

 

Din setările telefonului, defilați 
la Display (Afișare) sau More 
(Mai multe) (meniurile de pe 

diferite telefoane pot varia) și 
selectați Mirroring (Reproducere 
în oglindă) (denumirea variază în 
funcție de telefon). 

{MiraScreen} apare în meniu, 

selectați-l. Acum imaginea din 

telefonul dvs. va fi reprodusă în 
oglindă pe ecranul televizorului. 

 

3.3. Conexiune iOS 

Apăsați butonul de pe adaptor pentru a 
bifa modul Airplay de pe ecran (caseta 

din stânga este selectată, după cum se 
arată în imagine). 

 

Codul SSID și PSK (parola) sunt afișate în 
partea de sus. 

 

 

Deschideți Settings (Setări) pe telefon 



pentru a găsi conexiunea Wifi. Alegeți MiraScreen și introduceți parola (parola are eticheta PSK și se 
găsește în partea de sus a ecranului televizorului). Căutați AirPlay în meniul rapid și deschideți 
Mirroring (Reproducere în oglindă). 

 

 


