راهنمای نصب دانگل HDMI
این محصول هیچگونه دکمه فیزیکی ندارد و تنها کافی
است آن را به تلویزیون متصل کنید .بعد از اتصال به
تلویزیون ،ورودی تصویر را انتخاب کنید .به عنوان مثال ،اگر
تلویزیون شما چند ورودی مختلف دارد ،از میان آنها درگاه
HDMIموردنظر را انتخاب کنید .پس از آن ،صفحه زیر را
مشاهده خواهید کرد که در آن  SSIDو  passwordدانگل
خود را ببینید .در کنار آن وضعیت اتصال به دانگل هم قابل
مشاهده است.
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در ابتدا الزم است تا بسته به سیستم عاملی که استفاده
میکنید و گجتی که میخواهید به تلویزیون متصل کنید،
اپلیکیشن مربوطه را دانلود و نصب کنید .در اینجا،

یک

گوشی موبایل سامسونگ به یک تلویزیون سامسونگ که
دارای درگاه  HDMIمی باشد ،متصل می شود.

در مرحله بعد ،می بایست  Wi-Fiگجت خود را روشن کنید و
برای یافتن دانگل  HDMIجستجو کنید .مطابق شکل ،یکی
از  Networkهایی که اسکن می شود دانگل AnyCast
است .نام آن مطابق با نامی است که درون صفحه تلویزیون
خود مشاهده کردهاید ،را انتخاب کنید(.که در تست انجام
شده نام  AnyCast-17ecceانتخاب شده است)
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برای اتصال اولیه به پسورد نیازمند خواهید بود .این پسورد که
در صفحه تلویزیون نمایش داده می شود ،دارای  8کاراکتر است
و باید آن را به صورت دستی وارد کنید ،بدیهی است که
پسوردها بههیچ وجه مشترک نیستند و اگر بخواهید میتوانید
بعد از اتصال آن را تغییر دهید.
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حال باید اپلیکیشن مربوط به این گجت را دانلود کنید ،اگر مانند
تست انجام شده ،شما نیز از سیستمعامل اندروید استفاده
می کنید ،با جستجوی عبارت  AllCastدر  Google Playیا در
برنامه  Bazarآن را جستجو کنید .کاربران اپل نیز میتوانند آن را
در  App Storeبیابند .این دانگل توانایی اتصال به بیشتر گجت
های حال حاضر را داراست.
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بعد از اتصال به دانگل از طریق گوشی موبایل و یا تبلت،
کافی است اپلیکیشن  AllCastرا اجرا کنید .اولین صفحهای
که خواهید دید لیستی از  playerهای قابل استفاده با این
نرمافزار است( .معموال  2تا  5پلیر در این صفحه وجود دارد).
مطابق تصویر باال ،دانگل مربوطه را انتخاب کنید( .آخرین
گزینه) صفحه ای که در ادامه خواهید دید شامل لیستی از
امکاناتی است که میتوانید از آنها استفاده کنید.
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این امکانات شامل نمایش عکس ،فیلم و موسیقی می باشد.
برای استفاده از قابلیت  ، Mirrorنیاز است دکمه تعبیه شده بر
روی ریموت را فشار دهید.
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