KABLOSUZ TV AKTARMA KUTUSU

Hızlı Kurulum Kılavuzu
DN-70310

1. Ürün tanıtımı
DIGITUS Kablosuz TV aktarma kutusunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kullanımı için lütfen
kullanma kılavuzundaki talimatlara uyun.

1.1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Paket İçindekiler
DN-70310
USB AC Adaptör
Mikro USB Kablo (B'den A'ya)
CD-ROM
Hızlı Kurulum Kılavuzu
CVBS kablosu
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1.2
(1)

Donanım Kurulumu/Montajı
Cihazın bağlanması

DC-GİRİŞİ

Güç
Düğmesi

LAN

HDMI

GÖRÜNTÜ/SES
ÇIKIŞI

Yönlendirici bağlantısını kesme/yönlendiriciye bağlama

USB
(sadece bellenim güncellemesi)

(2)

DN-70310'u açmak için elektriğe bağlayarak güç düğmesine basın

Birkaç saniye sonra aşağıdaki ekranı gördüğünüzde: cihaza bir IP adresi atanır, sistem bekleme
modundadır ve cihazınızdan dosya akışı veya ekran yansıması yapmaya hazırdır.
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2. Fonksiyonların açıklaması
DN-70310, oldukça entegre hepsi bir arada bir alıcıdır, farklı fonksiyonlar arasındaki düğmeye
basmaya gerek kalmadan anında ve doğrudan eşler arası bağlantı ile ö plana çıkar.
Mirroring: Kablosuz Yansıtma teknolojisi aracılığıyla Android akıllı telefonlardan
veya tablet bilgisayarlardan ekran yansıtma.
Mirroring

ScreenShare: Oda uygulamasını karşılamak için ScreenShare uygulamasının kişisel
bilgisayar ya da dizüstü bilgisayarlara (Windows ve Maç işletim sistemini
destekleyen) yüklemesinin ardından kişisel bilgisayar ya da dizüstü bilgisayarlardan
ekranınızı yansıtın

Airfun

Airfun: Airfun uygulamasını kullanarak bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan veya
dizüstü bilgisayarınızdan resim/müzik/video akışı sağlayın.

i-Play: iPhone veya iPad'inizden fotoğraf/video akışı sağlayın.

2.1 Yansıtmanın Kurulması

Mirroring

Android cihazlardan daha büyük ekrana yansıtma

Yansıtma bağlantısının kurulum konumu, farklı marka akıllı telefonlar ve kişisel bilgisayarlar
arasında farklı olabilir.
Kurulum sayfası genellikle “Wi-Fi” => “More setting” veya “Display setting” içerisindedir.
Adı genellikle “Screen Mirror”, “Cast Screen” vb.dir.
Aşağıda bazı popüler Android akıllı telefonlar için bağlantı kılavuzları bulunmaktadır.
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Tip1: Lütfen “Settings” -> “More settings” => “Allshare cast” öğesine gidin.
“AllShare Cast”i açın. Telefonunuz aktarma kutusunu aramaya başlayacak ve kutunun SSID'sini
gösterecektir. TV'de bulduğunuz SSID'yi seçin, telefonunuz kutuya otomatik olarak bağlanacak
ve ekranı yansıtmaya başlayacaktır.

DN-70310 123
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Tip2: Lütfen “Settings” -> “Xperia” =>“Screen mirroring” => “Turn on Screen mirroring” öğesine
gidin.
Telefonunuz aktarma kutusunu aramaya başlayacak ve kutunun SSID'sini gösterecektir.
SSID'yi seçin, yansıtma telefonunuz aktarma kutusuna başarılı şekilde bağlanırken
başlayacaktır.

DN-70310 123

Tip3: Lütfen “Settings” -> “Media Output” öğesini seçin.
Telefon, aktarma kutusunu otomatik olarak arar ve SSID'yi gösterir.
TV'de bulduğunuz SSID'yi seçin, telefonunuz kutuya otomatik olarak bağlanır.
Yansıtma telefonunuz aktarma kutusuna başarılı şekilde bağlanırken başlayacaktır.

DN-70310 123
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2.2 ScreenShare'in Kurulması

Kişisel bilgisayardan TV'ye yansıtma

DN-70310

Lütfen ScreenShare yazılımını CD'den kişisel bilgisayarlara ya da dizüstü bilgisayarlara yükleyin.
ScreenShare yazılımı, hem Windows hem de Mac işletim sistemini destekler.
Yazılımın yüklenmesinin ardından kişisel bilgisayarınızdaki/dizüstü bilgisayarınızdaki kablosuz
listesinde cihazın SSID'sini (DN-70310) arayarak bulun.
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Bu cihaz SSID'sine bağlanarak masaüstünüzdeki ScreenShare simgesine çift tıklayın

.

ScreenShare, ‘Sunucu IP’sini otomatik olarak algılar, lütfen talimat sayfasında gösterildiği gibi
oturum açma kodunu girin.

DN-70310 123

DN-70310 123
9671

Oturum açma kodu hatalıysa uygulama yazılımı görüntülenir.
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Ana işlev

6
1

2

3
4
5

No.

Ad

1

Oynat

Yansıtmayı başlatmak için “Oynat” düğmesine basın.
Sunumu başlatır/duraklatır. Bir sunumun ilerlemesini
duraklatırken görüntülenen resim donar.

2

Durdur

İlerleyen bir sunumu durdurur ve talimat sayfasına geri
döner.

3

Menü

Menü listesine gider.

4

Oturum açma kodu

Uygulama oturum açma kodunu gösterir.

5

Ses seviyesi

Ses seviyesini değiştirmek için kaydırma çubuğunu kontrol
eder. Susturmak için simgeye basın.

6

Bilgi/Küçült/Kapat

Uygulama Yazılımı penceresini küçültür ve kapatır. Bilgi,
uygulama bilgisini gösterebilir.

Fonksiyon Açıklaması
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2.3 Ortam paylaşımı için Airfun'ın kurulması

Airfun

Airfun Ortam Akışı

1. Lütfen ekrandaki QR kodunu taratın veya Google play/APP mağazasına giderek AirFun
uygulamasını indirin.
2. Ardından akıllı cihazlarınızdan Wi-Fi listenizdeki DN-70310'a bağlanın.

DN-70310 123

3. Ekranınızdaki Airfun simgesine basın.
4. Airfun uygulaması, Airfun ortam paylaşımını destekleyen tüm cihazları aramaya başlar.
Lütfen mevcut cihaz listesinden DN-70310'u seçin.

DN-70310 123
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5. Paylaşmak istediğiniz ve HDMI ekranında var olan dosya biçimini seçmek için bu simgeyi
seçin.

2.3.1. AIRFUN Yardımcı Programının Windows yazılımına yönelik Temel
Kullanımı
1. CD ROM'da bulunan Airfun uygulamasını yükleyebilirsiniz.
2. Masaüstünüzdeki AIRFUN simgesine çift tıklayın.

3. Airfun otomatik olarak cihaz aramaya başlar.

4. Ardından şimdi TV'de kişisel bilgisayarınızın ekranını görebiliyor olmalısınız.
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5. Video/fotoğraf/müzik dosyasını doğruda Airfun ana menüsüne sürükleyebilirsiniz. Video
dosyaları için lütfen dosyaları sağdaki klasöre sürükleyin.

6. Fotoğraf/Müzik dosyaları için lütfen dosyaları soldaki klasöre sürükleyin.
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2.4 iPhone/iPad için i-Play nasıl yüklenir

i-Play
1. Lütfen önce iPhone/iPad'inizdeki kablosuz listesinde cihazın SSID'sini (DN-70310) arayarak
bağlanın.
2. Paylaşmayı istediğiniz fotoğrafları veya videoları seçin.
3. Cihaz listesini görüntülemek için “Airplay”e basın. Alıcı kutunuzu seçin, dosya HDMI TV veya
monitör gibi büyük ekranda gösterilir.

DN-70310

Cihaz listesini görüntülemek için “Airplay”e basın. Alıcı kutunuz olarak DN-70310'u seçin,
fotoğraf/video doğrudan HDMI ekranda görüntülenir.
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