
 

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, инсталация и работа с устройството: 
 
! Първоначално трябва да свалите приложението „ЕZCAST” на вашия смартфон 
или таблет – за iOS oт Аpple Store, за Android oт Play Store. 
 
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). 
 



 

 

Стъпка 2: Установяване на връзката между AllCast и вашия смартфон, таблет или 
компютър 

Включете Wi-Fi на вашето устройство и намерете съответно мрежата на AllCast. 
Потребителското име и паролата се визуализират в горната част на екрана, както 
е показано по-долу. След като установите връзка, стартирайте приложението: 

 

За Android: 

 



За iOS: 

 

За iOS може директно да свържете вашето устройство с AllCast посредством 

AirPlay (не е нужно да сваляте приложението "ЕZCAST"). 

 

За Windows / Mac OS: 

 

Стъпка 3: Свързване на AllCast с Интернет 

След като установите връзка с Wi-Fi мрежата на AllCast, за да не губите връзка с 

Интернет, AllCast ви позволява да се свържете с вашия домашен Wi-Fi рутер. 

Стартирайте приложението “EZCast”, отидете в меню Settings -> Internet и 

свържете AllCast с вашия Wi-Fi рутер. Вижте снимката по-долу: 



 

Ако желаете да гледате YouTube видео клипове от вашият смартфон/таблет на 

телевизора, препоръчително е да свалите и инсталирате приложението "Тubio". 

През фабричното приложение на YouTube не е възможно прехвърляне на сигнал. 

Режим на работа DLNA: 

В режим DLNA можете да прехвърляте видео или онлайн видео 

на вашия телевизор и в същото време AllCast да оперира с други 

приложения едновременно. Натиснете върху иконата DLNA и ако 

вашия смартфон или таблет е съвместим с технологията DLNA, 

приложението EZCast ще го засече. 

Режим на работа ЕZMirror (само за Android): 

В режим EZMirror можете да прехвърлите изцяло съдържанието 

от вашия смартфон или таблет на телевизора, т.е. каквото се 

вижда на екрана, такова се вижда и на телевизора. Натиснете 

върху иконата ЕZMirror и на екрана ще се появят насоки как да 

оперирате в този режим. Задължително е вашето Android устройство да 

поддържа функцията Miracast и версията на Android да е поне 4.2 

Стъпка 4: Актуализиране на софтуера на AllCast директно от Интернет 

Иконата „Upgrade” ще е в син цвят ако нов 

софтуер е наличен на сървъра. Задължително 

по време на актуализирането е да НЕ 

изключвате AllCast от захранването от USB 

кабела, който е свързан с вашия телевизор. 

               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 


