
Instructiuni adaptor HDMI stick dongle MiraScreen 

1) Se introduce stick-ul in intrarea HDMI a televizorului. 
2) Se alimenteaza stick-ul dintr-un alimentator USB cu curentul de iesire mai mare de 1A (1000mA), recomandabil 1.5A (1500mA). 
3) Se porneste televizorul si se comuta pe intrarea HDMI corespunzatoare stick-ului. 
4) Pe ecranul TV apare schema de setare si conectare a stick-ului – Vezi figura 1. 
5) Se alege din telefon SSID-ul WiFi (numele retelei wireless create de stick) afisat pe ecranul TV, in partea de sus (de ex. MiraScreen-
D9CE87E5, parola 40571645). 
6) Cu browserul din telefon se acceseaza adresa: http://192.168.203.1 care afiseaza meniul de setari: Internet, Limba, Parola, Mod 
implicit, Rezolutie, Upgrade) – Vezi figura 2. 
7) Din meniul Internet se alege SSID-ul routerului (numele retelei WiFi a routerului existent) si se introduce parola routerului. 
Conectarea corecta la Internet este afisata pe televizor, in partea de sus. 
8) Din butonul lateral de pe MiraScreen se trece pe modul de lucru Miracast (se observa pe televizor acest lucru prin selectarea 
casetei din partea dreapta a ecranului) – Vezi figura 3. 
9) Din telefon se comuta pe modul Miracast al telefonului. Se cauta in setarile telefonului sau tabletei o setare de genul: Miracast, 
Screen Mirror, Wi-Fi DIRECT, Mirroring, Cast, etc., denumirea depinzand de producatorul telefonului, ca si plasarea acestei setari in 
meniul de setari, de ex. se poate gasi la setarile Wireless sau la setarile Display - More...  
NOTA: telefonul sau tableta trebuie sa aiba sistemul de operare minim ANDROID 4.2.2 pentru a suporta modul Miracast 
10) Se activeaza pe telefon cautarea unui dispozitiv Miracast. 
11) Dupa identificarea acestuia (de ex. MiraScreen-D9CE87E5), dispozitivele se conecteaza direct wireless. 
12) La obtinerea conectarii, ecranul telefonului sau tabletei este redat pe televizor. 
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Figura 3 
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