
Chromecast használati utasítás 
Köszönjük a vásárlást! 

A Chromecast készülék alkalmazható kis képernyő kivetítése Tv készülék képernyőjére. 

Hasznos otthoni használatra, üzleti tárgyalásokra, oktatásra. 

 

Rendszer igények: 

 

 

1. Készülék párosítása: 

1.1 Dugja be a Chromecast-et TV készüléke HDMI bemenetébe, majd válassza ki a megfelelő bemeneti beállítást televízióján.  

 

 

 

1.2 Kérjük használjon 5V/1A, vagy 5V/2A külső adaptert áramellátáshoz. 

1.3 Az UI interface meg fog jelenni  a képernyőjén a következő módokon. 

 

 

2. Megjegyzés: 

2.1 Ha sokáig nem használja Chromecast készülékét, kérjük húzza ki, hogy ne fogyassza az áramot. 

2.2 Kérjük helyezze jelerős környezetbe és győződjön meg arról, hogy a wifi jel, illetve Android/IOS készüléke csatlakozva van. 

 

3. IOS készülékkel való párosítás: 

3.1 Röviden nyomja meg a MODE gombot Chromecast készülékén. 

3.2 Kapcsolja be a tükrözés (Airplay mirroring) funkciót 

3.2.1 Nyissa meg a wifi opciót IOS készülékén, és párosítsa Chromecast készülékét (jelszó:12345678) 

3.2.2 IOS készülékén nyissa meg a képernyő tükrözése funkciót.  
 

3.3 Kérjük csatlakozzon külső wifi routerhez, ha szeretné élvezni video/zene/kép online. 

3.3.1 IOS csatlakozni fog SSDI-hoz tükrözés funkció nélkül 

3.3.2 Szkennelje be a QR kódot a képernyőjén, vagy nyissa meg a böngészőt és írja be a 192.168.49.1 kódot. Kattintson a wifi ikonra, 

válassza ki az elérhető wifi-t, írja be a jelszavát, és csatlakozzon. 

 

 

3.3.3 Miután csatlakozott, a router neve meg fog jelenni a képernyőn. Ha már egyszer sikeresen csatlakozott a routerhez, legközelebb 

automatikusan csatlakozni fog. Eközben IOS készüléke tud csatlakozni a Chromecast készülékhez és a routerhez is, hogy egyszerre 

kivetítsen és internetezzen.  

 

3.4 Airplay funkció 

3.4.1 csatlakozzon a routerhez, kövesse a 3.3-as leírást. 

3.4.2 Miután csatlakozott a routerhez, 2 két megoldással tudja élvezni zenéket/videokat/képeket a TV készülékén: 

 

A: IOS készülék csatlakozik az SSID-hoz. 

B: IOS készüléke csatlakozik ugyanahhoz a routerhez, mint Chromecast készüléke, igy mindkét készülék ugyanazt a wifi-t használja. Ez a 

megoldás kényelmes, míg az IOS készülék csatlakozik a routerhez, élvezheti a zenét/videot az interneten keresztül.  

 

3.4.3 Nyissa meg a zene/video applikációt (pl. YouTube) Az airplay funkcióval az IOS készülékén, válasszon zenét/videót melyet élvezhet TV 

képernyőjén. 



 

3.5 Ezután ezek futhatnak a háttérben, telefonján pedig egyidejűleg tud zavartalanul telefonálni, üzenni, játszani, ami nem fogja zavarni a 

zene/video lejátszását. 

 

4. Androiddal való párosítás: 

4.1 Röviden nyomja meg a MODE gombot Chromecast készülékén. 

4.1.2 Nyissa meg Android készülékének beállítás menüjét, kattintson a képernyő tükrözés opcióra és válassza a Dongle SSID-t a 

következőképpen: 

 

 

 

 

4.1.3. Minden más készítményű Android készülékeknél vagy tableteknél másképp jelezheti: Wifi, Wlan, Vezeték nélküli, Allshare… 

 

4.3. DLNA mód 

4.3.1 röviden nyomja meg a MODE dombot Chromecast készülékén DLNA kapcsolásához. 

4.3.2 Kérjük csatlakozzon a külső wifi hálózathoz, ha szeretné élvezni online a készüléket. Győződjön meg róla, hogy 3.3-as a kapcsolódási 

módja. 

 

 

5. Windows készülék párosítása: 

5.1 Kérjük ellenőrizze, hogy laptopja miracast opcióval támogatott, vagy sem.  

ezt a következőképpen teheti: 

nyomja meg a windows és az R gombot egyszerre  

Megjelenik egy ablak, ahová be kell írni a következőt: dxdiag, majd nyomja meg az enter gombot 

Mentse el a beállításokat a következő felugró ablakon (kattintson a minden adat mentésére) 

Mentse el DxDiag.txt néven, majd nyissa meg a mentett file-t és megtalálja, hogy laptopja támogatva, vagy sem (lásd a jobb 

oldalon illusztrálva, amely egy nem támogatott verziót mutat) 

 

5.2 Futtassa a Windowst (8.1-nél frissebb verziót), kattintson a számítógép beállításaira 

5.3 Kattintson az eszközkezelőre, azon belül az eszközökre 

5.4 A rendszer automatikusan megtalálja a „dongle ssid abc123-at”, kattintson rá, és a laptop automatikusan csatlakozni fog. 

 

6. Frissítés: 

 

7.1 Kérjük csatlakoztassa készülékét az internethez 

7.2 A konzolban válassza ki a beállítások, azon belül a frissítés opciót. 

7.3 A rendszer automatikusan frissíteni fog, majd újraindul. Kérjük ne csináljon semmit és ne kapcsolj aki készülékét a frissítés ideje alatt. 


