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1. Tutvustus

Wifi MirrorLink võimaldab nutiseadme kuvapeegeldust mistahes 
RCA või HDMI sisendiga ekraanile. Pildi edastus toimub 
juhtmevabalt, ühendatud ekraanilt telefoni sisu juhtida ei saa.
 
Nutiseadmel peab olema kuvapeegelduse funktsioon. Android 
telefonides nimetatakse seda erinevalt - Miracast, Cast Screen, 
AllShare, Wifi Direct, Screen Mirroring. Apple iOS puhul AirPlay.
Tipptelefonides on kuvapeegelduse funktsioon olemas, 
soodsama hinnaklassi telefonides sageli mitte. Telefonis 
kuvapeegelduse funktsiooni leidmiseks / aktiveerimiseks 
kasutage telefoni kasutusjuhendit või otsige vastet internetist.

WML-Dual 5G on kasutab pildi edastamiseks kahte kanalit mis 
teeb ühenduse ka segajate piirkonnas märksa stabiilsemaks.

USB sisend võimaldab mängida mälupulgalt filme, toetab 
laadimist kui ka juhtmega MirrorLink ühendust iOS puhul.

2. Ühendamine Android telefoniga

Ühenda telefon seadme
poolt tekitatud WIFI võrku 
“WLink ...”

Aktiveeri telefonis 
kuvapeegelduse funktsioon 
(funktsiooni olemasolu ja
täpne nimetus sõltub telefefonist).

Proovi nt libistada ekraani ülevalt
alla ja vaata läbi kõik kiirvalikud

Pildil Samsung Galaxy S6

3. Ühendamine Apple iOS telefoniga

Ühenda telefon seadme
poolt tekitatud WIFI võrku 
“WLink ...”

Libista alt sõrmega üles,
vali AirPlay Mirroring
seejärel leitud seade WLink ...

4. Kaabliga ühendus Apple iOS puhul

iOS telefoni sisu saab peegeldada ka kaabliühendusega. 
Kaabliga ühendus on segajatest vaba ning teatud määral ka
laeb telefoni, sõltuvalt telefonist tarbib telefon siiski rohkem
kui laadijast kätte saab ja telefon tühjeneb siiski.

Ühendamiseks kasuta telefoni laadimiskaablit
(ei ole kmpl-s). Esmasel ühendamisel kuvab
telefon hoiatusteate. Vali “Trust”.

Andmeühendus (3G/4G) aktiivne
Personal Hotspot aktiivne
(Bluetooth and USB only)

Kuvapeegelduseks 
vali Airplay ning Mirroring - ON
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5. USB meediamängija

USB sisend võimaldab mälupulgalt mängida filme, muusikat.
Sisu juhtimine toimib telefoni abil.

Olles WLink võrgus, sisesta USB mäluseade USB sisendisse 
ning mine telefoni browseris aadressile: 192.168.59.254.
Vali puldi ikoon ning noolte abil liigud menüüs / failide vahel.

5. Tehnilised andmed

Ära kasuta 12V ja 5V toiteallikat samaaegselt! Lisa AV sisendit 
saab kasutada (tagurdus)kaamerale. Aktiveerimine (+) signaaliga.
RCA ja HDMI väljundit saab kasutada samaaegselt.
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