
BEZDRÔTOVÝ HDMI ADAPTÉR {MIRRORSCREEN} 

 

Návod na použitie 

Ak máte stolný počítač, môžete premietnuť obrázok z telefónu/tabletu do počítača, ale ak chcete 
premietnuť obrázok z počítača do televízora, potrebujete kábel HDMI. 

Pomocou adaptéra môžete premietať obraz zo smartfónu/tabletu do televízora podľa vyššie 
uvedených pokynov. 

Vaše zariadenie musí podporovať pripojenie HDMI. 

1. Zapni TV. Balenie obsahuje 2 konektory: 1 adaptér {Mirroscreen} a 1 WiFi prijímač signálu + 
nabíjací kábel. Zapojte adaptér do príslušného vstupu HDMI na televízore. Pripojte prijímač k 
adaptéru a nabíjací kábel do elektrickej zásuvky. Prijímač musí byť v blízkosti smerovača. 

 2. Na televízore nastavte zdroj (Source) na príslušný vstup HDMI, ku ktorému je adaptér pripojený. 

3. Pripojenie zo 

smartfónu/tabletu k 

televízoru 

3.1. Android s podporou 

DLNA 

Na adaptéri nájdite 

bočné tlačidlo, stlačením 
ho prepnete do režimu 
Airplay (ľavý rámček sa 
označí, ako je 
znázornené na obrázku).  

V hornej časti obrazovky 

sa zobrazí SSID a heslo. 

V Settings (nastaveniach) 

telefónu nájdite možnosť 
Wifi networks (WiFi 

siete) a pripojte sa k {MiraScreen}. Otvorte prehliadač a zadajte nasledujúcu adresu URL: 
192.168.203.1 

Na otvorenej stránke vyberte položku Internet. V zozname 

nájdite domácu WiFi sieť a pripojte sa k nej. V pravom hornom 
rohu televízora sa zobrazí, že zariadenia sú pripojené. 

 

V aplikácii vyberte položku Upgrade (aktualizovať) a siahnite najnovšie aktualizácie. 



V obchode Google Play si stiahnite aplikáciu AllCast. Keď otvoríte aplikáciu, zobrazí sa zariadenie 
{MiraScreen}, na ktoré kliknite. Na televíznej obrazovke sa zobrazí logo AllCast. V aplikácii telefónu 

potom vyberte, čo chcete prehrať (hudba, zvuk atď.) 

3.2. Android bez podpory DLNA 

Na adaptéri stlačte tlačidlo, aby 
ste podľa obrázka označili pravý 
rámček.  

 

V nastaveniach telefónu prejdite 

na Display (displej) alebo More 

(viac) (menu rôznych telefónov 

sa môžu líšiť) a vyberte položku 
Mirroring (zrkadlenie) (názov sa 

líši v závislosti od telefónu). 

{MiraScreen} sa objaví v menu, 

kde ho vyberte. Teraz sa obraz z 

telefónu zrkadlí na televíznej 

obrazovke. 

 

3.3.iOS konektivita 

Na adaptéri stlačte tlačidlo, aby ste 
označili režim Airplay na obrazovke (ľavý 
rámček je vybraný, ako je znázornené na 
obrázku). 

 

V hornej časti sa zobrazí SSID a PSK 
(heslo). 

 

 

Otvorte Settings (nastavenia) v telefóne a 

vyhľadajte Wifi. Vyberte položku 
Mirascreen a zadajte heslo (heslo sa nachádza v hornej časti obrazovky 
televízora s označením PSK). V rýchlom menu nájdite možnosť AirPlay a otvorte 
možnosť Mirroring (zrkadlenie). 

 



 


