
 

AllCast Miracast Mirroring TV Stick 

Кратко ръководство за употреба 

 

Въведение: 

Този продукт ви позволява да прехвърляте съдържание (видео, музика, снимки 

и т.н.) от вашия смартфон, таблет или компютър на вашия телевизор. 

Изискванията са телевизорът да разполага с HDMI порт и операционната 

система на смартфона, таблета или компютъра да е една от следните: 

- iOS 5.0 и нагоре; 

- Аndroid 4.0 и нагоре; 

- Windows XP, Vista, 7, 8, 10; 

- Mac OS 10.7 и нагоре. 

 

Предпазни мерки: 

- Не излагайте продукта на много високи температури, висока влажност и прах. 

- Не се опитвайте да разглобявате устройството, сервизирането му се извършва 
само и единствено от оторизиран сервиз. 

 

В комплекта: 

1. AllCast Miracast Mirroring TV Stick; 
2. 2в1 Wi-Fi кабел и захранващ micro USB кабел; 
3. Кратко ръководство за употреба и гаранционна карта. 

 
 

Свързване на устройството: 
 
Стъпка 1: Свързване с телевизор 
Свържете AllCast както е показано по долу: 
- Свържете включеният в комплекта Wi-Fi + Захранващ кабел в Micro USB порта 
на AllCast ТV Stick.  
- След това включете АllCast TV Stick в HDMI порта на вашия телевизор. 
- Другият край на кабела (USB) свържете в USB порта на вашия телевизор (ако 
телевизорът ви не разполага с USB портове, тогава е необходимо да използвате 
външен USB адаптер за ел. мрежа (не е включен в комплекта). 
 
 



 
 
Свързване на Аndroid устройство (Miracast Mirror): 

Стъпка 1: След като AllCast ТV Stick е свързано и включено в телевизора, 
натиснете бутона, който се намира на AllCast ТV Stick, за да превключите към 
режим MIRACAST. 

Стъпка 2: След това влезте в настройките на вашето Android устройство и 
намерете менюто за дублиране на екрана (Cast Screen или Miracast  Screen). 

Стъпка 3: След това AllCast ТV Stick се появява като устройство в това меню и се 
свържете към него. Това ще прехвърли съдържанието от вашето Android 
устройство към вашият телевизор. 

Този тип връзка може да бъде проследена и като отворите следния линк: 

https://youtu.be/XxIaBdxm7qE 

 

Свързване на Аndroid устройство (DLNA): 

Стъпка 1: След като AllCast ТV Stick е свързано и включено в телевизора, 
автоматично започва да работи в режим AirPlay/DLNA. 

Стъпка 2: След това влезте в Wi-Fi настройките на вашето Android устройство и 
намерете Wi-Fi мрежата на AllCast ТV Stick. Потребителското име (SSID) и 
паролата (Password) са изписани на екрана на телевизора. Успешната връзка ще 
бъде индикирана в горния десен ъгъл на телевизора. 

Стъпка 3: След това е необходимо да свържете AllCast ТV Stick с вашият рутер, 
който е източник на Wi-Fi интернет сигнала. В браузъра на вашето Android 
устройство въведете следният линк, който е показан и на телевизора: 

http://192.168.203.1 

След като този линк зареди, от показаните менюта на екрана на Android 
устройството изберете Internet и в това подменю изберете вашата домашна Wi-
Fi мрежа и въведете съответната и парола. Успешната връзка ще бъде 
индикирана в горния десен ъгъл на телевизора. 

Стъпка 4: След това отворете приложение или уеб сайт, който поддържа DLNA 
(например YouTube).  Изберете желаният от вас клип и натиснете иконата за 
прехвърляне на сигнала към телевизор. Това ще прехвърли съдържанието от 
вашето Android устройство към вашият телевизор. 

Този тип връзка може да бъде проследена и като отворите следния линк: 

https://youtu.be/hZJku8hcQCc 

 

https://youtu.be/XxIaBdxm7qE
https://youtu.be/hZJku8hcQCc


 
Свързване на iOS устройство (Screen Mirror AirPlay): 

Стъпка 1: След като AllCast ТV Stick е свързано и включено в телевизора, 
автоматично започва да работи в режим AirPlay/DLNA. 

Стъпка 2: След това влезте в Wi-Fi настройките на вашето iOS устройство и 
намерете Wi-Fi мрежата на AllCast ТV Stick. Потребителското име (SSID) и 
паролата (Password) са изписани на екрана на телевизора. Успешната връзка ще 
бъде индикирана в горния десен ъгъл на телевизора. 

Стъпка 3: След това плъзнете Control Center от долния ъгъл на екрана (или от 
горния десен ъгъл на екрана при iPhone X) и изберете Screen Mirroring менюто. 
След като го изберете, AllCast ТV Stick се появява като устройство и го изберете. 
Това ще прехвърли съдържанието от вашето iOS устройство към вашият 
телевизор. 

Този тип връзка може да бъде проследена и като отворите следния линк: 

https://youtu.be/SFbkFinYj0Q 

 

Свързване на iOS устройство (AirPlay Streaming): 

Стъпка 1: След като AllCast ТV Stick е свързано и включено в телевизора, 
автоматично започва да работи в режим AirPlay/DLNA. 

Стъпка 2: След това влезте в Wi-Fi настройките на вашето iOS устройство и 
намерете Wi-Fi мрежата на AllCast ТV Stick. Потребителското име (SSID) и 
паролата (Password) са изписани на екрана на телевизора. Успешната връзка ще 
бъде индикирана в горния десен ъгъл на телевизора. 

Стъпка 3: След това е необходимо да свържете AllCast ТV Stick с вашият рутер, 
който е източник на Wi-Fi интернет сигнала. В браузъра на вашето iOS устройство 
въведете следният линк, който е показан и на телевизора: 

http://192.168.203.1 

След като този линк зареди, от показаните менюта на екрана на iOS устройството 
изберете Internet и в това подменю изберете вашата домашна Wi-Fi мрежа и 
въведете съответната и парола. Успешната връзка ще бъде индикирана в горния 
десен ъгъл на телевизора. 

Стъпка 4: След това се върнете отново в Wi-Fi настройките на вашето iOS 
устройство и се свържете към Wi-Fi мрежата на AllCast ТV Stick. 

Стъпка 5: След това отворете приложение или уеб сайт, който поддържа AirPlay 
Streaming (например YouTube).  Изберете желаният от вас клип и натиснете 
иконата за прехвърляне на сигнала към телевизор. Това ще прехвърли 
съдържанието от вашето iOS устройство към вашият телевизор. 

Този тип връзка може да бъде проследена и като отворите следния линк: 

https://youtu.be/jcP5HPCOn4g 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/SFbkFinYj0Q
https://youtu.be/jcP5HPCOn4g


 

               Декларация за съответствие 

AllCast TV Stick е в съответствие с EMC Директива 2004/108/ЕС и R&TTE Директива 

1999/5/ЕС. Оценката е извършена на база следните стандарти:  

R&TTE: ETSI EN 300 328 v1.7.1: 2006-10      

EN62311:2008                                    

EMC: ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09;        

 ETSI EN 301 489-17 


