
BEZPRZEWODOWY ADAPTER HDMI {MIRRORSCREEN} 

 

Instrukcja obsługi 

Można wyświetlać obraz z telefonu/tabletu na komputerze, ale jeśli chce się wyświetlać obraz z 
komputera na telewizorze, potrzebny jest nasz kabel HDMI. 

Za pomocą adaptera można wyświetlać obraz ze smartfona/tabletu na telewizorze zgodnie z 
instrukcjami. 

Urządzenie musi obsługiwać łączność HDMI. 

1. Włączyć telewizor. Zestaw zawiera 2 części: 1x adapter {Mirroscreen} i 1x odbiornik sygnału WiFi + 
kabel ładujący. Podłączyć adapter do odpowiedniego wejścia HDMI w telewizorze. Podłączyć 
odbiornik do adaptera, a kabel ładujący do gniazdka elektrycznego. Odbiornik musi znajdować się w 
pobliżu routera. 

 2. W telewizorze ustawić źródło (Source) na odpowiednie wejście HDMI, do którego podłączony jest 
adapter. 

3. Połączenie ze 
smartfona/tabletu do 

telewizora 

3.1. Android z obsługą 
funkcji DLNA 

Z boku adaptera znajduje 

się przycisk, należy go 
nacisnąć, aby przełączyć 
się w tryb Airplay 
(zaznaczone zostanie 

pole po lewej, jak 

pokazano na obrazku).  

W górnej części ekranu 
pojawi się identyfikator 
sieci SSID i hasło. 

Należy znaleźć swoje 
sieci Wi-Fi w Settings (Ustawieniach) w telefonie i połączyć się z {MiraScreen}. Otworzyć przeglądarkę 
i wpisać następujący adres URL: 192.168.203.1 

Na stronie, która się otworzy, wybrać Internet. Na liście należy 
znaleźć swoją domową sieć Wi-Fi, a następnie się z nią połączyć. 
Telewizor pokaże w prawym górnym rogu, że urządzenia są 
połączone. 



 

W aplikacji wybrać Upgrade (Aktualizacja), aby pobrać najnowsze aktualizacje. 

Ze sklepu Google Play pobrać aplikację AllCast. Po otwarciu aplikacji pojawi się urządzenie 
{MiraScreen}, należy je kliknąć. Na ekranie telewizora pojawi się logo AllCast. Następnie w aplikacji w 
telefonie należy wybrać, co ma zostać odtworzone (muzyka, dźwięk itp.) 

3.2. Android bez obsługi funkcji 
DLNA 

Na adapterze nacisnąć przycisk, 
aby zaznaczyć odpowiednie 
pole, jak pokazano na obrazku.  

 

W ustawieniach telefonu 

przewinąć do opcji Display 
(Wyświetlanie) lub More 
(Więcej) (menu różnych 
telefonów mogą się różnić) i 
wybrać Mirroring (Klonowanie 
ekranu) (nazwa może się różnić 
w zależności od telefonu). 

W menu pojawi się urządzenie 
{MiraScreen}, należy je wybrać. Teraz obraz z telefonu będzie wyświetlał się na ekranie telewizora. 

 

3.3 Połączenie z systemem iOS 

Nacisnąć przycisk na adapterze, aby 
zaznaczyć tryb Airplay na ekranie 
(zaznaczone zostanie pole po lewej, jak 

pokazano na obrazku). 

 

Na górze pojawi się identyfikator sieci 
SSID i PSK (hasło). 

 

 

Należy otworzyć Settings (Ustawienia) w 
telefonie, aby znaleźć WiFi. Wybrać 



Mirascreen i wprowadzić hasło (hasło znajduje się w górnej części ekranu telewizora z oznaczeniem 
PSK). W menu szybkich czynności znaleźć AirPlay i otworzyć Mirroring 
(Klonowanie ekranu). 

 

 


