
Brezžični HDMI adapter  
Maaa44: Navodila za uporabo 

Čestitamo vam ob nakupu! 

V paketu boste prejeli 

• Brezžični HDMI adapter, 

• USB kabel za polnjenje (z anteno za  

WiFi sprejem).

Tehnične lastnosti 

• Frekvenčni pas WiFi: 2.4 GHz and 5 GHz. 

• Max energija za WiFi: 1 Watt 30dBm. 

• Kompatibilno z operacijskimi sistemi: Android (4.4 in novejši), Mac OS X (10.9 in novejši) in Windows (8.1 in 

novejši). 

• Tehnologija povezovanja Miracast, DLNA, Airplay Mirroring. 

• Video resolucija: 480P/720P/1080P. 

• Priložen HDMI 1.4a kabel (15 mm). 

• MicroUSB - USB A kabel za napajanje (80 mm). 

• Video formati: AVI,H.264,VC-1,MPEG-2,MPEG-4,DIVD/DIVX, Real8/9/10, 

RM,RMVB,PMP,FLV,MP4,M4V,VOB,WMV,3GP,MKV, ipd. 

• Avdio formati: MP1,MP2,MP3,WMA,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE,AC3,AMR,DTS,RA,WAV, ipd. 

• Fotografije: JPG/BMP/PNG/GIF. 

• Dimenzije MiraCast 58 mm (premer), 15 mm (debelina). 

• Material: ABS plastika.  

Prednosti

• Nepogrešljiva naprava za enostavno predvajanje vsebin z mobilnika, 

• HD ločljivost, 

• lahek in majhen - enostavno ga skrijete za TV, 

• preprosto povezovanje televizije in mobilnika (ne glede na vrsto), 

• brezžična tehnologija povezovanja s pomočjo WiFi povezave, 

• brez nalaganja dodatnih aplikacij, 

• uporaba funkcije Zrcaljenje zaslona (angl. Smart View) na mobilniku, 

• enostavna namestitev na televizijo, 

• omogoča ogled Youtube posnetkov, fotografij, filmov ali igranje igric na večjem zaslonu televizije, 

• povežite s projektorjem na službenem sestanku. 

 
 

 

Namestitev na televizijski sprejemnik  

1. Napravo vključite v vhod HDMI v televizijskem sprejemniku. Kabel 
USB povežite na vira napajanja. Priporočamo, da postavite WiFi 
sprejemnik tako, da bo brezžična povezava najboljša. 
2. Na televizijskem sprejemniku izberite prikazovanje slike iz vhoda 
HDMI, na katerega ste priključili adapter.  
3. Na televizijskem zaslonu se bodo prikazala navodila. Sledite jim in 
dokončajte namestitev. 



 

 

Ko boste uspešno priključili napravo na televizijski sprejemnik, nadaljujte s povezovanjem svojega mobilnika ali 

računalnika. 

 

Namestitev za Android  

1. Vključite televizijski sprejemnik in nastavite vir prikazovanja slike 

(angl. Source). 

2. V meniju telefona ali tablice omogočite napravo. 

3. Izberite ga in počakajte, da se povežeta. 

4. Zaslon Androida bo sedaj prikazan na televizijskem sprejemniku. Po 

potrebi napravi ponovno povežite. 

 

 

Uporaba za iOS (iPhone / iPad)  

1. Vključite TV, na katerega ste že priključili HDMI adapter. 

2. IPhone povežite z domačim WiFi omrežjem. Nato v brskalniku 

zaženite spletno povezavo http://192.168.203.1.  

Opozorilo: Po namestitvi je potreben ponoven zagon. S funkcijo 

AirPlay se lahko povežete, tudi ko niste povezani v domače WiFi 

omrežje. 

3. IPhone povežite z domačim WiFi omrežjem. Na njem izberite 

možnost AirPlay zrcaljenja zaslona in ga označite kot izbrano 

nastavitev. 

4. Zaslon vašega iPhonea / iPada bo sedaj prikazan na 

televizijskem sprejemniku.  

 

Namestitev za Mac  

1. Vključite televizijski sprejemnik in nastavite vir 

prikazovanja slike (angl. Source). 

2. Računalnik Mac povežite na WiFi povezavo. V 

brskalniku odprite spletno povezavo 

http://192.168.203.1. 

  Opozorilo:  

- Po namestitvi je potreben ponoven zagon. 

- S funkcijo AirPlay se lahko povežete tudi, če niste  

  povezani v domače WiFi omrežje. 

3. Na Macu izberite možnost AirPlay zrcaljenja zaslona. 

4. Zaslon vašega Maca boste zagledali na televizijskem 

sprejemniku.   

http://192.168.203.1/
http://192.168.203.1/


 

Namestitev za Windows 8.1 in Windows 10 

1. Vključite televizijski sprejemnik in nastavite vir prikazovanja slike 

(angl. Source). 

2. V Windows 8.1 pojdite v: »Windows začetni meni > Nastavitve > 

Računalnik in naprave > Naprave > Dodaj napravo« in nato poiščite 

napravo.  

V Windows 10 pojdite v: »Windows začetni meni > Nastavitve > 

Naprave > Tiskalniki in optični bralniki > Dodaj tiskalnik ali optični 

bralnik« in nato poiščite napravo.  

3. Zaslona sistema Windows boste videli na televizijskem 

sprejemniku. 

 

 

Namestitev za mobilnik ali prenosni računalnik  

Povezovanje prek povezave WiFi: Z mobilnikom ali prenosnim računalnikom se povežite v domače WiFi omrežje. V 

spletni brskalnik v naslov spišite IP naslov, ki je izpisan na televizijskem zaslonu. 

Neposredno povezovanje: Mobilnik prek WiFi povezave povežite z SSID. V spletni brskalnik vpišite in se povežite z IP 

naslovom  http://192.168.203.1. Prikazala se bo nastavitvena stran na televizijskem sprejemniku in na mobilniku ali 

prenosnem računalniku.  

 

Nastavitev in nadgradnja strojne programske opreme 

Ko boste z napravo povezani z lokalnim WiFi omrežjem, vam bo predlagal posodobitev programske opreme, ko bo ta 

na voljo. 

Opozorilo: Med povezovanjem v WiFi omrežje se povezava med napravo in mobilnim telefonom lahko prekine. 

Priporočamo, da strojno programsko opremo nadgradite v najnovejšo različico. S tem boste omogočili popolno 

podporo za vse naprave. 

 

Opozorila 

• Naprave ne puščajte neposredno izpostavljene soncu.  

• Naprave ne hranite v prostorih z veliko vlage.  

• Ne razstavljajte izdelka. 

• Naprave ne perite ali potapljajte v vodo. 

• Samostojni poizkusi popravljanja izdelka izničijo garancijo. 

• Izdelek med delovanjem in polnjenjem lahko oddaja manjšo količino toplote. To je normalno. 

• Neprevidna uporaba izdelka se lahko konča s poškodbami. 

Garancija  

Garancija velja 12 mesecev. Uveljavite jo pri podjetju Suban d.o.o., Kazarje 3, 6320 Postojna. Podjetje bo poskrbelo 

za zamenjavo izdelka ali vračilo denarja. Za uveljavljanje garancije nam v e-sporočilu na info@maaarket.si napišite 

številko vašega naročila. Življenjska doba izdelka je 24 mesecev od datuma prevzema. 

 

 

http://192.168.203.1/


Navodila za odlaganje in recikliranje 

Ob odlaganju elektronske opreme bodite pozorni, da jo odvržete v zbiralnik namenjen posebej za električno in elektronsko opremo (EEO). Posredujete jo lahko 

tudi nam (v skladu z Uredbo o električni in elektronski opremi iz Uradnega lista RS, št. 55/2015).  

Bodi pozorni, ko ta izdelek odlagate v smeti. Simbol prečrtanega smetnjaka vas opozarja, da izdelek v EU ne spada v gospodinjske odpadke. 

Poskrbite za okolje in odložite izdelek v pravi zbiralnik. Nepravilno odlaganje lahko povzroči negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Za pravilno 

ravnanje z odpadki se obrnite na najbližji center za ravnanje z odpadki ali trgovino, kjer ste izdelek kupili. 

Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza veljavnim direktivam EU. 

 

Opozorilo! Ni primerno za otroke do 3. let starosti, saj lahko vdihnejo 

ali pogoltnejo majhne delce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


