A2W Miracast Stick
Használati útmutató
Köszönjük, hogy Measy terméket választott!
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a készüléket
könnyen és egyszerűen tudja használni.
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat!
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak!
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért!

Biztonsági figyelmeztetések
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti tűz, áramütés és
balesetveszély kockázatát.
Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket víz közelében. Ne bontsa meg a
készüléket. Nincs a vásárló által üzemeltetendő alkatrész a készülék belsejében. A készülék
megbontásával a garancia érvényét veszíti.
Tartsa távol magas hőforrástól és kerülje a közvetlen napfénnyel történő érintkezést.
Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy
mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen a kábelre a készülék csatlakozójánál.
Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja. Más adapter használata érvényteleníti a
garanciát.

Bemutatás
A Measy A2W a TV-készülék HDMI bemenetére csatlakoztatható termék, amely lehetővé teszi, hogy
mobil eszközeinek media tartalmát, vagy a készülék menüjének képét vezeték nélküi kijelzés funkció
segítségével a TV készülékén megjelenítse.
Jellemzők
 HDMI csatlakozó
 Miracast vezeték nélküli képernyőmegosztás
 Android, iOS és Windows támogatás
 DLNA támogatás
 EZCast, EZAir támogatás
 Plug&Play

A készülék beüzemelése
1. Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt MicroUSB – USB kábel segítségével a TV készülék USB
portjához (tápellátás gyanánt)
2. Amennyiben az Ön TV készülék nem rendelkezik USB portal, szüksége lesz egy USB hálózati töltőre
(5V / 500 mA), amely nem tartozéka a készletnek, külön vásárolható meg.
3. Csatlakoztassa a készülék HDMI portját a TV HDMI bemenetére
4. Állítsa át a TV készüléket a használt HDMI bemenetre
5. A készülék csatlakoztatás után automatikusan bekapcsol.

A TV kijelzőjén megjelenő kezdő képernyő:

Előkészületek
A megfelelő mobil készülékhez le kell töltenie a megfelelő alkalmazást, amely kommunikál a Miracast
stick-kel.
1. Apple készülékek esetén az Apple App Sotre-ban kerssen rá az “EZCast” kifejezésre, és töltse le az
alkalmazást. (vagy a képernyőről olvastassa be a készülékkel a QR kódot!)
2. Android készülékek esetében a Google Play áruházban kerssen rá az “EZCast” kifejezésre, és töltse
le az alkalmazást. (vagy a képernyőről olvastassa be a készülékkel a QR kódot!)
3. Windows/Mac felhasználók a szükséges programot a www.iezvu.com/download oldalról tölthetik le.
(vagy a képernyőről olvastassa be a készülékkel a QR kódot!)
Telepítse a megfelelő alkalmazást a mobil készülékére!

ANDROID KÉSZÜLÉKEKHEZ:
A kezdőképernyőn a készülék kijelző az SSID-t és a jelszót.
SSID: EZCast-xxxxxxxx, password:xxxxxxxx

Nyissa mez a telepített EZCast alkalmazást a készülékén. Az EZCast applikáció ellenőrzi, hogy tud-e
automatikusan csatlakozni az A2W-hez. Amennyiben a kapcsolat nem tud létrejönni, a képernyőn ez a
hibaüzenet jelenik meg.
Nyomja meg a WIFI SETTINGS gombot, válassza ki azt a hálózat nevet, amelyet a Miracast stick kijelzett
a főképernyőn, majd üsse be a hozzá tartozó kódot.
Ha a kapcsolódás sikeres volt, akkor az EZCast program főképernyőjére jut. Itt az egyes funkciókhoz
rendelt ikonokat láthatja. Mivel a gyártó a programot folyamatosan frissíti, és egyre több funkcióval látja el,
így eltérés előfordulhat az itt látható feunkiók és ikonok között.

Fotó funkció (PHOTO)
A fénykép funkció segítségével a mobil eszközön tárolt fotókat, képeket tudja átvinni a TV készülékre, a
bélyegképekre való kattintással.
A

ikonra kattintva rajzolhat a képre, és a

ikonnal mentheti el a képet.

Dokumentumok megjelenítése (OFFICE / DOCUMENTS)
A készüléken tárolt Office dokumentumokat jelenítheto meg a TV készüléken, pl. prezentációkor. PDF,
DOC, PPT, XLS formátumokat támogat a program.

A rajz funkció itt is működik.

A

ikonra kattintva rajzolhat a dokumentumra, és a

ikonnal mentheti el a dokumentumot.

Webböngésző (BROWSER)

A webböngésző segítségével az internet böngésző alkalmazás képét viheti át a TV készülékre vagy
megjelenítőre. A Youtube filmek megnézésének támogatása a böngészőbe integrálva van.

Kamera (CAMERA)

A kamera által mutatott képet viheti vezeték nélkül a megjelenítőre.
A QUALITY gombra kattintva beállíthatja az átvitt kép minőségét.
Amennyiben az Ön készüléke több kamerát tartalmaz (előlapi, hátlapi), akkor a
használt kamerák között.

ikonnal válthat a

Zene, videó (MUSIC, VIDEO)

A telefonon tárolt zenéket hallgathatja, vagy videókat nézheti meg ennek a funkciónak a használatával.

DLNA media átvitel (DLNA)

A készülékbe integrálva van a DLNA DMR (Digital Media Reader) támogatás, így a DLNA képes
készülékekkel is képes ezen az interfészen keresztül kommunikálni. A DMR funkció használatát az
EZCast programban a funkció ON állásába tételével tudja engedélyezni. Ekkor a készülék megkeresi a
hatókörében található DLNA képes eszközöket, majd kilistázza őket.
Megjegyzés:

A

ikonra kattintva a kompatibilis programokból közvetlenül is oszthat meg DLNA media

tartalmakat az eszközzel DLNA-n.

Miracast funkció (EZMirror)

A mobil eszköz által kijelzett tartalom TV képernyőre való tükrözéséhez a Miracast funkciót használhatja.
Ez a funkció cask a Miracast támogatással ellátott okostelefonokhoz és tabletekhez érhető el. Az
EZMirror funkció aktiválásához a főmenüben menjen az EZMirror funkcióba. A bekapcsoláshoz nyomja
meg az ON gombot. Az applikáció közvetlenül csatlakozni fog a Miracast stick-hez, ha a készülék
felismeri az Ön mobil eszközét. Amennyiben nem ismeri fel automatikusan, 60 másodpercig várni fog a
csatlakozásra. Amennyiben nem történik csatlakozási kísérlet 60 másodpercig, a stick visszaáll normal
WiFi üzemmódba (AP mód SSID-vel és jelszóval).

A TV készülék kijelzi, hogy hogy csatlakoztassa a mobil eszközét.
A mobil eszközön be kell kapcsolni a vezeték nélküli képernyőmegosztás funkciót (Android 4.2-től felfelé).

Az EZCast távirányító funkcióval (REMÉTE CONTROL) a beállítások között (SETTINGS)
megváltoztathatja a használt felbontást, amely lehet 1920x1080 FullHD / 24p, vagy 1280 x 720 HD / 60p.
A felbontás változtatásakor a készülék automatikusan újraindul).

Az A2W egy híd az Android készülékének internetcsatlakozásában is. Az AP listában válassza ki a TV
képernyőjén megjelenő elérhető hálózatok listájában az Internet csatlakozásra szolgáló WiFi routert
(tipikusan otthoni hálózat). a Képernypbillentyűzet segítségével adj meg a kódot, ha szükséges.

A virtuális billentyűzet megjelenik a mobil készüléken a szövegbevitelnél automatikusan.

Kiválaszthatja az Önnek megfelelő menu nyelvet.
A készülék támogatja az internetről történő, közvetlen, azonnali firmware frissítést. A frissítés
menüpontban (UPGRADE) tudja elindítani a keresés. A készülék ellenőrzi, hogy van-e újabb szoftver, ha
van, felajánlja, hogy automatikusan telepíti.

Megjegyzés:
A készülék szoftverét a gyártó folyamatosan fejleszti, ezért a lírtakhoz képest a szoftver funkciói,
menülapjai különbözhetnek.
A művelet elvégzéséhez internetkapcsolat szükséges.

APPLE (iOS) KÉSZÜLÉKEKHEZ:
A kezdőképernyőn a készülék kijelző az SSID-t és a jelszót.
SSID: EZCast-xxxxxxxx, password:xxxxxxxx

Nyissa mez a telepített EZCast alkalmazást a készülékén. Az EZCast applikáció ellenőrzi, hogy tud-e
automatikusan csatlakozni az A2W-hez. Amennyiben a kapcsolat nem tud létrejönni, a képernyőn ez a
hibaüzenet jelenik meg.

Az Apple készüléken elérhető WiFi hálózatok között jelölje ki az EZCast-xxxxxxxx (a TV képernyőjén
megjelenik) hálózatot, majd az ugyanott látható jelszó segítségével csatlakozzon a hálózathoz.

Amennyiben a csatlakozás sikeres volt, az EZCast program főképernyője jelenik meg a mobil eszközön.

Itt az egyes funkciókhoz rendelt ikonokat láthatja. Mivel a gyártó a programot folyamatosan frissíti, és
egyre több funkcióval látja el, így eltérés előfordulhat az itt látható feunkiók és ikonok között.

Fotó funkció (PHOTO)
A fénykép funkció segítségével a mobil eszközön tárolt fotókat, képeket tudja átvinni a TV készülékre, a

gomb megnyomásával.

A

ikonra kattintva rajzolhat a képre, és a

ikonnal mentheti el a képet.

Dokumentumok megjelenítése (OFFICE / DOCUMENTS)
Az Apple készüléken tárolt Office dokumentumokat jelenítheto meg a TV készüléken, pl. prezentációkor.
PDF, DOC, PPT, XLS, Number és Keynote formátumokat támogat a program.

A rajz funkció itt is működik.

A

ikonra kattintva rajzolhat a dokumentumra, és a

ikonnal mentheti el a dokumentumot.

Webböngésző (BROWSER)

A webböngésző segítségével az internet böngésző alkalmazás képét viheti át a TV készülékre vagy
megjelenítőre. A Youtube filmek megnézésének támogatása a böngészőbe integrálva van.

Kamera (CAMERA)

A kamera által mutatott képet viheti vezeték nélkül a megjelenítőre.
A
gombra kattintva beállíthatja az átvitt kép minőségét, illetve, hoyg a készülék elő-, vagy hátlapi
kameráját használja.
A

gombbal készíthet fotót, és a fenti funkció leírása alapján a rajz funkció is elérhető.

Zene, videó (MUSIC, VIDEO)

A telefonon tárolt zenéket hallgathatja, vagy videókat nézheti meg ennek a funkciónak a használatával.
A

gomb megnyomásával akár a készülékről, akár az iTuner-ről át tudja játszani a zenét

vezetékmentesen.

DLNA media átvitel (DLNA)

A készülékbe integrálva van a DLNA DMR (Digital Media Reader) támogatás, így a DLNA képes
készülékekkel is képes ezen az interfészen keresztül kommunikálni. A DMR funkció használatát az
EZCast programban a funkció ON állásába tételével tudja engedélyezni. Ekkor a készülék felajánlja
azokat a kompatibilis programokat, amelyek DLNA interfészen keresztül tudnak kommunikálni a Miracast
stick-kel.

Megjegyzés:

A

ikonra kattintva a kompatibilis programokból közvetlenül is oszthat meg DLNA media

tartalmakat az eszközzel DLNA-n.

Miracast funkció (EZAir)

A mobil eszköz által kijelzett tartalom TV képernyőre való tükrözéséhez a Miracast funkciót használhatja.
Ez a funkció cask a Miracast támogatással ellátott okostelefonokhoz és tabletekhez érhető el. Az EZAir
funkció aktiválásához a főmenüben menjen az EZAir funkcióba. A bekapcsoláshoz nyomja meg az ON
gombot. Az EZAir nagyon hasonló a DLNA funkcióhoz, így a készülék felajánlja azokat a programokat,
amelyekből az EZAir funkciót át tudja vinni a kijelzőre.

Az EZCast távirányító funkcióval (REMÉTE CONTROL) a beállítások között (SETTINGS)
megváltoztathatja a használt felbontást, amely lehet 1920x1080 FullHD / 24p, vagy 1280 x 720 HD / 60p.
A felbontás változtatásakor a készülék automatikusan újraindul).

Az A2W egy híd az Android készülékének internetcsatlakozásában is. Az AP listában válassza ki a TV
képernyőjén megjelenő elérhető hálózatok listájában az Internet csatlakozásra szolgáló WiFi routert
(tipikusan otthoni hálózat). a Képernypbillentyűzet segítségével adj meg a kódot, ha szükséges.

A virtuális billentyűzet megjelenik a mobil készüléken a szövegbevitelnél automatikusan.

Kiválaszthatja az Önnek megfelelő menu nyelvet.
A készülék támogatja az internetről történő, közvetlen, azonnali firmware frissítést. A frissítés
menüpontban (UPGRADE) tudja elindítani a keresés. A készülék ellenőrzi, hogy van-e újabb szoftver, ha
van, felajánlja, hogy automatikusan etelepíti.

Megjegyzés:
A készülék szoftverét a gyártó folyamatosan fejleszti, ezért a lírtakhoz képest a szoftver funkciói,
menülapjai különbözhetnek.
A művelet elvégzéséhez internetkapcsolat szükséges.

iTunes szinkronizáció

Szinkronizálni tudja a zenéket / fotókat / videókat iTunes-on keresztül.
Futtassa az iTunest és csatlakoztassa a készüléket (iPhone kivételével)

Ellenőrizze a funkciósort, nyomjon az APPS gombra, itt megtalálja az EZCast-ot. Nyomjon rá az EZCast
gombra a készülékén lévő összes media fájl kilistázásához.

Az ADD gombbal hozzá tudja adni az EZCast ablakhoz a kívánt fájlokat.

A hozzáadás kész.

A billentyűzeten a DEL gomb megnyomásával törölhet tételeket.

A készülék szoftverét a gyártó folyamatosan fejleszti, ezért a lírtakhoz képest a szoftver funkciói,
menülapjai különbözhetnek.
A művelet elvégzéséhez internetkapcsolat szükséges.

Windows rendszerhez:
Töltse le a programot a www.iezvu.com/download címről.
Indítsa el a telepítést.

Fájlok másolása…

A biztonsági figyelmeztetésre klikkeljen az HOZZÁFÉRÉS ENGEDÉLYEZÉSÉ-re.

Indítsa újra a készüléket.

A telepítés befejezése (FINISH)

Újraindítás után az asztalon megjeleni az EZCast parancsikonja.

Elindítás után a program automatikusan ellenőrzi a hatókörében lévő Miracast készülékeket.

A TV képernyőjén látható EZCast kezdőképen látható a hálózat (SSID) neve és a kapcsolódáshoz
szükséges kód. Kapcsolódjon a hálózathoz.

Ahogy az EZCast gombot ON állásba állítja, megjelenik a TV kijelzőjén tükrözve a PC vagy notebook
képe.

Itt több opció közül választhat.
 A MIRROR mód egyben tükrözi a számítógép képét a TV képernyőjére.
 Az EXTENSION MODE kiterjeszti a Windows asztalt a második kijelzőre.
 a GRAPHIC MODE statikus tartalmak megjelenítésére alkalmas, pl. webböngésző és PowerPoint
prezentációra egy időben.
 a VIDEO MODE dinamikus tartalmak lejátszását teszi lehetővé, pl. videók, Youtube, és job képváltási
képességekkel rendelkezik.
 A COMPATIBLE MODE a Windows 7+ rendszerekkel eredményez job video teljesítményt.
 Az AUDIO ON/OFF mód be-, és kikapcsolja a hang átvitelt.
A Windows EZCast képes video/zene átvitelére. Ehhez a Windows fájlkezelőjét lehet használni.

A MEDIA TRANSFER támogatja a helyi zene-, és video átvitelt.

DLNA media átvitel (DLNA)

A készülékbe integrálva van a DLNA DMR (Digital Media Reader) támogatás, így a DLNA képes
készülékekkel is képes ezen az interfészen keresztül kommunikálni. A DMR funkció használatát az
EZCast programban a funkció ON állásába tételével tudja engedélyezni.
A kompatibilis programok listáját a DLNA oldalon a “?” gombra kattintva érheti el.
EZMirror

A Miracast szabvány tükrözi a számítógép képét a kijelzőre (pl. TV készülék). Ha az ON gombbal élesíti a
Miracast funkciót, az A2W Miracast stick 60 másodpercig vár a kapcsolódásra. Ha 60 másodpercig nincs
kapcsolódási kísérlet a Miracast stick visszatér az alapértelmezett WiFi konfigurációhoz (AP mód,
SSID-vel és jelszóval). A Miracast beállításokat a “?” gomb megnyomásával érheti el.

A készülék támogatja az internetről történő, közvetlen, azonnali firmware frissítést. A frissítés
menüpontban (UPGRADE) tudja elindítani a keresés. A készülék ellenőrzi, hogy van-e újabb szoftver, ha
van, felajánlja, hogy automatikusan telepíti.
Az EZCast program vezeték nélküli távírányítóként működik a TV-re csatlakoztatott Miracast stick-el.

Fel, le, jobbra, balra, OK és vissza gomb érhetp el, valamint a billentyűzet is funkcionális lesz.

Az EZCast távirányító funkcióval (REMÉTE CONTROL) a beállítások között (SETTINGS)
megváltoztathatja a használt felbontást, amely lehet 1920x1080 FullHD / 24p, vagy 1280 x 720 HD / 60p.
A felbontás változtatásakor a készülék automatikusan újraindul).

Az A2W egy híd az számítógépének internetcsatlakozásában is. Az AP listában válassza ki a TV
képernyőjén megjelenő elérhető hálózatok listájában az Internet csatlakozásra szolgáló WiFi routert
(tipikusan otthoni hálózat). a Képernypbillentyűzet segítségével adj meg a kódot, ha szükséges.

Kiválaszthatja az Önnek megfelelő menu nyelvet.
A készülék támogatja az internetről történő, közvetlen, azonnali firmware frissítést. A frissítés
menüpontban (UPGRADE) tudja elindítani a keresés. A készülék ellenőrzi, hogy van-e újabb szoftver, ha
van, felajánlja, hogy automatikusan etelepíti.

Megjegyzés:
A készülék szoftverét a gyártó folyamatosan fejleszti, ezért a lírtakhoz képest a szoftver funkciói,
menülapjai különbözhetnek.
A művelet elvégzéséhez internetkapcsolat szükséges.

TERMÉKSPECIFIKÁCIÓK:
Általános
CPU
Rendszer
Tárolás
Memória
Tárolóhely
Csatlakozás
WIFI
TV-csatlakozás

AM8251
Linux
128 MB DDR3
128 MB

802.11 b/g/n (Realtek 8188EUS modul)
HDMI
Android 4.0 vagy újabb
iOS 6 vagy újabb
Támogatott
rendszerek
MacOS 10.7 vagy újabb
Windows XP / 7 / 8
DLNA
Airplay
Támogatott
protokollok
EZCast
Miracast
Áramfelvétel
400 mA / 5 V
Méret/Súly/Hőmérséklet
Méret
90 x 32 x 11 mm
Súly
17g
Működési
0℃～40℃
hőmérséklet
Tárolási
-20℃～55℃
hőmérséklet
Energia
Tápellátás
USB – MicroUSB 5 V DC / 500 mA
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