




3. Berendezések kialakítása és interfész
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1. Kapcsolja be a telefon Wi-Fi funkcióját, és csatlakozzon a Baseus készülékhez.
2. nyissa meg a 192.168.203.1 címet egy böngészőben, vagy olvassa be a QR-kódot a jobb felső 
sarokban lévő a főképernyőn (csak iOS-eszközökön) az IP-cím másolásához.
3. Nyissa meg az internetbeállításokat, és csatlakozzon a vezeték nélküli hálózathoz.
4. Nyissa meg a videó alkalmazást, és nyomja meg a "TV" gombot a képernyő kivetítéséhez.

5.1 Android
1. Várja meg, amíg a bekapcsolás után megjelenik a 
főképernyő.
2. Nyissa meg az Android telefon beállításait, és 
engedélyezze a vezeték nélküli megjelenítést 
(a név a telefontól függ: Smart View, multi screen 
interaction, wireless display stb.).
3. Válassza ki a Baseus eszközt a listából, és várjon 
a kapcsolatra.
4. Az Android telefon képernyője megjelenik az 
Ön TV.

5.2 iOS
1. Várja meg, amíg a bekapcsolás után megjelenik a 
főképernyő.
2. Kapcsolja be az iOS-eszközt, és a Wi-Fi 
segítségével csatlakozzon a hot spot azonos jeléhez. 
Kapcsolja be a Safari böngészőt, és írja be a 
192.168.203.1 címet a beállítások oldalára, majd a 
beállítások oldalon koppintson a <Internet> 
lehetőségre a routerhez való csatlakozáshoz.
3. Engedélyezze a Wi-Fi-t az iPhone-on, hogy 
csatlakozzon a routerhez, engedélyezze az AirPlay-t és 
csatlakozzon a Baseus készülékhez.
4. Az iPhone/iPad képernyője megjelenik a tévén.

5.3 Mac OS
1. Várja meg, amíg a bekapcsolás után megjelenik a 
főképernyő.
2. Kapcsolja be a mac OS eszközt, és Wi-Fi segítségével 
csatlakozzon egy hot spothoz. Kapcsolja be a Safari 
böngészőt, és adja meg az IP-címet: 192.168.203.1, lépjen a 
beállítások oldalra, a beállításoknál nyomja meg a <Internet> 
gombot a router csatlakoztatásához.
3. Kapcsolja be a Mac-et és a Wi-Fi kapcsolatot, kapcsolja be 
az AirPlay-t, és válassza ki a Baseus eszközt a listából.
4. A Mac képernyője megjelenik a tévén.

5.4 Windows
1. Várja meg, amíg a bekapcsolás után megjelenik a 
főképernyő.
2. A Windows 10 rendszerben nyomja meg a Start → 
Beállítások → Eszközök → Csatlakoztatott eszközök → 
Eszköz hozzáadása gombot, majd válassza ki a Baseus 
adaptert. Windowsra.
8.1 Start → Beállítások → Számítógépek és eszközök → 
Eszközök → Eszközök → Eszköz hozzáadása, majd válassza 
ki a Baseus adaptert.
3. A Windows számítógép képernyője jelenik meg a TV.



6. Azonos képernyőbeállítások és szoftverfrissítés

Internet: Csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli routerhez (Megjegyzés: ha a kapcsolat
az adapter és a készülék között megszakad, csatlakoztassa újra).
- WiFi jelszó | WiFi jelszó: lehetővé teszi az adapter jelszavának módosítását.
- Jelenet üzemmód | Jelenet üzemmód: lehetővé teszi a váltást a film és a játék megtekintése 
között.
- Felbontás | Felbontás: a kimeneti felbontás módosítása.
- Frissítés | Frissítés: Frissíti az adaptert.
Megjegyzés: A frissítés során ugyanannak a készüléknek kell csatlakoznia az internethez, amelyen 
a képernyő van.
- Visszaállítás a kezdeti értékre: visszaállítja a készüléket a gyári értékre. a készülék beállításai.



7. Figyelmeztetés

7.1 Ne engedje, hogy idegen test vagy folyadék (víz, ital) kerüljön a termékbe.
7.2 Ne használja vagy hagyja a készüléket nedves vagy párás helyen (pl. fürdőszobában vagy 
mosodában), illetve olyan helyen, ahol sok por van.
7.3 Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tárolja műanyag csomagolásban, hogy 
megakadályozza a por felgyülemlését.

Minden jog fenntartva.
Ez a kézikönyv az INNPRO tulajdonát képezi.

A kézikönyv egészének vagy részleteinek engedély nélküli 
sokszorosítása és kereskedelmi célú terjesztése tilos.

Tervezte: Baseus
Kínában készült


