
 

Manualul utilizatorului       Dongle Element Miracast 

 

Pentru dispozitive iOS 

Ecranul dongle-ului EZCast va afişa la pornire: 

1. EZCast SSID: EZCast-xxxxxxxx, parolă: xxxxxxxx. 
2. Utilizatorii sistemelor Windows / Mac OS pot descărca aplicaţia EZCast pe de  
www.iezvu.com/download. 
3. Utilizatorii  iPhone / iPad pot descărca  aplicaţia  iOS  via  cod  QR sau căutând în  Apple App Store  
“EZCast”. 
4. Utilizatorii  Android pot descărca  aplicaţia  Android  via QR cod sau căutând în  Google Play for 
“EZCast”. 
 
După pornirea aplicaţiei iOS EZCast, aplicaţia EZCast determină automat dacă  conexiunea EZCast  s-a 
realizat cu succes.. Dacă nu este acesta cazul, se va afişa un mesaj de avertizare. 
Conectaţi dispozitivul  iOS la dongle-ul căutând  SSID 
(EZCast-XXXXXXXX) şi introducând parola în câmpul specificat în zona de sus a interfeţei utilizatorului. 
De îndată ce conexiunea este realizată cu succes, pe ecran vor apărea şase caracteristici EZCast. 
 

Fotografii  

Apăsați pe pictograma pentru a afișa miniaturi ale fotografiilor.  

Apăsați pe pictograma pentru a desena în fotografia afișată. Atingeți pentru a salva.  
Puteți afișa documentul salvat pe dispozitivul dumneavoastră  iOS și să îl  transferaţi wireless pe un alt 
ecran (de exemplu, TV).  
Aplicația EZCast susține PDF, DOC, PPT, Excel, Pages,  
Numerele şi tastele se formează direct prin apăsarea pe numele documentului. Caracteristica Sketch 
(Schiţă) se poate de asemenea utiliza documentelor curente. 

Puteți folosi browser-ul pentru a căuta pe internet și afișa wireless  site-uri pe un ecran (de exemplu, 
TV). Puteți afișa, de asemenea, clipurile video pe care le găsiţi, direct pe ecran, apăsând direct pe 
videoclipul dorit. 

Camera foto  

- Puteți afișa fotografii pe un ecran (de exemplu, TV),  
- Puteți ajusta calitatea fotografiilor,  
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- Se poate comuta între camera frontală și cea de pe spate prin atingerea pictogramei .  
- Puteți folosi caracteristica "Sketch" pentru a adăuga o schiță sau o notă imaginii finale. 
 

Muzica / Video  
Puteți transfera propria muzică și propriile videoclipuri în mod wireless la un alt ecran de afișare (de 
exemplu, TV).  
 

Selectați un clip video înregistrat de pe PC-ul dumneavoastră prin pictograma  și puteți  
sincroniza simultan cu aplicaţia EZCast pentru o redare ulterioră folosind caracteristica iTune.  
 

Odată ce aplicația EZCast începe, o fereastră care prezintă toate iOS DLNA suportate pentru aplicații 
corelate va apărea în mod automat. Puteți  comuta între aplicațiile care suporă iOS DLNA după plac. 

După ce ați selectat aplicația dorită, apăsaţi pentru a trimite foto / muzică / video la EZCast. 

EZ Air  

 
EZ Air este similar cu DLNA, aveți posibilitatea să partajați fişiere multimedia  de pe Mac-ul și dispozitivul  
dumneavoastră iOS cu  ajutorul dispozitivului dumneavoastră EZCast.  
 

Odată ce EZ Air "ON" este activat, va apărea o fereastră care conține toate aplicaţiile conexe iOS / Mac 
EZ aer. Puteți comuta între fiecare aplicaţie EZ Air pentru partajarea de fişiere multimedia suplimentare.  
 

Utilizând telecomanda EZCast, puteți seta rezoluția dongle-ului  EZCast la 1920 × 1080 24p și 1280 × 720 
60p (implicit). Reporniți computerul după schimbarea rezoluției.  

 
Dongle –ul EZCast este, de asemenea o legătură pentru accesarea internetului cu dispozitivul 
dumneavoastră Android. Scanați lista de AP și selectați conexiunea dorită.  
După introducerea parolei la AP, EZCast App vă va întreba dacă doriți să utilizați tastatura.  
Tastatura va apărea pe ecran în cazul în care o parolă este necesară.  
Selectați limba sub meniul Settings. 

Dongle-ul EZCast acceptă actualizări wireless. Puteți să faceți upgrade  
pentru  dongle –ul EZCast la o versiune mai nouă prin selectarea opțiunii "Upgrade".  
Dispozitivul va verifica și compara actuala versiune și se va actualiza în cazul în care o versiune nouă este 
disponibilă. Nu opriți aparatul în timp ce upgrade-ul este în curs de desfășurare și asigurați-vă că 
dispozitivul este conectat la internet.  
 



Puteți sincroniza fotografii, muzică sau clipuri video cu iTunes folosind PC-ul cu sistem de operare 
Windows sau Mac OS.  
Lansaţi iTunes și conectați dispozitivul iOS (de exemplu, iPhone). Dispozitivul se va conecta cu iTunes.  
 

Uitaţi-vă pe lista tuturor caracteristicilor şi apăsaţi „applications”(aplicaţii) pentru a vi se afişa o listă cu 
toate aplicaţiile pe care le puteţi găsi pe lista "EZCast" . 

 
Faceți clic pe "EZCast", va fi afișată o listă a tuturor fişierelor pe dispozitivul dumneavoastră.  
Faceți clic pe "Add" pentru a adăuga un fişier la aplicaţia EZCast.  
Pentru a șterge un fişier,  apăsați tasta "Del" de pe tastatură.  
 

Pentru dispozitivele Windows  
Ecranul dongle-ului EZCast va afişa la pornire: 
 
1.  EZCast SSID: EZCast-xxxxxxxx, parolă: xxxxxxxx. 
2.  Utilizatorii sistemelor Windows / Mac OS pot descărca aplicaţia EZCast pe de  
www.iezvu.com/download. 
3.  Utilizatorii  iPhone / iPad pot descărca  aplicaţia  iOS  via  cod  QR sau căutând în  Apple App 
Store  “EZCast”. 
4.  Utilizatorii  Android pot descărca  aplicaţia  Android  via QR cod sau căutând în  Google Play for 
“EZCast”. 
 
Puteți descărca versiunea de Windows de pe  www.iezvu.com/. 
Odată ce ați descărcat aplicația, lansaţi Fi EZCast le și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala 
aplicația.  
După ce instalarea s-a finalizat și computerul a repornit, puteţi găsi  EZCast pe desktop, printre alte 
aplicații.  
După EZCast este lansat, EZCast detectează automat  dongle-ul  EZCast și vă va ghida prin procesul de 
conectare.  
Conectați computerul la dongle-ul EZCast căutând  SSID (EZCast-XXXXXXXX) și introduceți parola în 
câmpul afișat pe marginea superioară a interfeței utilizatorului al  dongle-ului EZCast. 

Dupa apăsarea butonului "ON" de pe ecranul EZCast, dongle-ul EZCast va afișa ecranul PC-ului pe un alt 
ecran (de exemplu, TV).  
 

Există mai multe opțiuni disponibile. Modul Mirror face un duplicat al ecranului și modul Extend  oferă 
un al doilea ecran, extinzând ecranul principal de afișare.  
Modul grafic este utilizat pentru a afișa un conținut static, de exemplu, prezentări Powerpoint și site-uri 
de navigare. Modul Video este folosit pentru a afișa conținut dinamic, de exemplu, videoclipuri de pe 
Internet pentru a obţine un frame rate mai bun. Modul Compatible este utilizat pentru Windows 7 + 
pentru a obţine o mai bună performanță grafică. Audio "On / Off" activează și dezactivează sunetul  
transmisie. Windows EZCast oferă emisie  Video / Muzică pentru utilizatorii interesați să redea video și 
muzică pe dongle-ul EZCast.  



Clipurile video și muzica pot fi selectate utilizând Windows File Manager.  
Transfer media, suport fişiere mediu local (Audio, Video)  

 
DLNA  
După apăsarea butonului "ON", pe ecranul de DLNA, dongle-ul EZCast funcţionează ca un DMR DLNA 
(Digital Media Reader) pentru aplicații DLNA.  
Apăsați "?"pe ecran-ul DLNA pentru a afișa lista de suport DLNA.  
 

EZMirror  
Miracast  face în mod standard duplicat la ecran pe un alt ecran (de exemplu, TV). Dongle-ul EZCast 
integrează, de asemenea, funcția Miracast pentru smartphone-uri și tablete care suportă Miracast.  
După ce Miracast este activată ("ON"), dongle-ul EZCast va aștepta 60 de secunde pentru ca Miracast să 
se conecteze.În cazul în care nu se stabilește o conexiune în 60 de secunde, EZCast va reveni la setările 
standard de configurație Wi-Fi, adică modul AP cu SSID și parolă.  
Procedura de configurare a Miracast se poate găsi pe  ecranul EZMirror după apăsarea butonului "?".  
 
Dongle-ul EZCast acceptă actualizări on-line. Făcând clic pe "Update",  puteți actualiza programul la o 
versiune mai nouă.  
Dispozitivul va verifica și compara actuala versiune și se va actualiza în cazul în care o versiune nouă este 
disponibilă. 
Ecranul EZCast configurat funcționează ca o telecomandă wireless cu butoane stânga, dreapta, sus, jos, 
confirmare şi înapoi.. O tastatură este, de asemenea, disponibilă.  
Folosind telecomanda EZCast, puteți seta rezoluția dongle –ului EZCast  la 1920 × 1080 24P / 30P și 1280 
× 720 60p (implicit).  
Reporniți computerul după schimbarea rezoluției. 
 
Dongle –ul EZCast este, de asemenea o legătură pentru accesarea internetului cu calculatorul 
dumneavoastră. Scanați lista de AP și selectați conexiunea dorită.  
După introducerea parolei la AP, EZCast App vă va întreba dacă doriți să utilizați tastatura.  
Introduceţi parola pentru punctul dumneavoastră de acces la internet. 
Selectați limba sub meniul Settings. 

Dongle-ul EZCast acceptă actualizări wireless. Puteți să faceți upgrade pentru  dongle –ul EZCast la o 
versiune mai nouă prin selectarea opțiunii "Upgrade".  
Dispozitivul va verifica și compara actuala versiune și se va actualiza în cazul în care o versiune nouă este 
disponibilă. Nu opriți aparatul în timp ce upgrade-ul este în curs de desfășurare și asigurați-vă că 
dispozitivul este conectat la internet. 
 

Pentru dispozitive Android 
Ecranul dongle-ului EZCast va afişa la pornire: 
 
1.  EZCast SSID: EZCast-xxxxxxxx, parolă: xxxxxxxx. 
2.  Utilizatorii sistemelor Windows / Mac OS pot descărca aplicaţia EZCast pe de  
www.iezvu.com/download. 
3.  Utilizatorii  iPhone / iPad pot descărca  aplicaţia  iOS  via  cod  QR sau căutând în  Apple App 
Store  “EZCast”. 



4.  Utilizatorii  Android pot descărca  aplicaţia  Android  via QR cod sau căutând în  Google Play for 
“EZCast”. 

 
După pornirea aplicaţiei Android  EZCast, aplicaţia EZCast determină automat dacă  conexiunea EZCast  
s-a realizat cu succes.. Dacă nu este acesta cazul, se va afişa un mesaj de avertizare. Selectaţi Wi-Fi 
Settings pentru a căuta dongle-ul SSID EZCast şi selectaţi EZCast-XXXXXXXX pentru a vă conecta. 
Introduceţi parola în câmpul specificat în zona de sus a interfeţei utilizatorului. 
De îndată ce conexiunea este realizată cu succes, pe ecran vor apărea şase caracteristici EZCast. 

 

Fotografii  

Afiseaza de fotografii de pe dispozitivul dumneavoastră Android în mod wireless pe un alt ecran (de 
exemplu, TV).  

Apăsați pe pictograma pentru a desena în fotografia afișată. Atingeți pictograma pentru a  
salva.  
Puteți afișa documentul salvat pe dispozitiv Android și transfera wireless pe un alt ecran (de exemplu, 
TV).  
Aplicația EZCast susține formate PDF, DOC, PPT, Excel atingând direct pe numele documentului. 
Caracteristica Sketch (Schiţă) se poate de asemenea utiliza documentelor curente. 

Puteți folosi browser-ul pentru a căuta pe internet și afișa wireless  site-uri pe un ecran (de exemplu, 
TV). Puteți afișa, de asemenea, clipurile video pe care le găsiţi, direct pe ecran, apăsând direct pe 
videoclipul dorit. 

Camera foto  

- Puteți afișa fotografii pe un ecran (de exemplu, TV),  
- Puteți ajusta calitatea fotografiilor,  

- Se poate comuta între camera frontală și cea de pe spate prin atingerea pictogramei .  
- Puteți folosi caracteristica "Sketch" pentru a adăuga o schiță sau o notă imaginii finale. 
 

Muzica / Video  
Puteți transfera propria muzică și propriile videoclipuri în mod wireless la un alt ecran de afișare (de 
exemplu, TV).  

DLNA  
Dongle-ul  EZCast integrează DLNA DMR (Digital Media Reader) pentru aplicația DLNA. Făcând clic pe 
icoana "ON", de pe ecranul de DLNA, puteți activa funcția DMR a dispozitivului dongle EZCast. După  
ce apăsaţipe "OK", EZCast App va căuta în mod automat toate aplicațiile în dispozitivul dumneavoastră  
Android legate de DLNA și odată ce rezultatele sunt afișate într-o listă le puteţi lansa după cum doriți.  

După ce ați selectat aplicația dorită, apăsaţi pentru a trimite foto / muzică / video la EZCast. 



Miracast  
Miracast  face în mod standard duplicat la ecran pe un alt ecran (de exemplu, TV). Dongle-ul EZCast 
integrează, de asemenea, funcția Miracast pentru smartphone-uri și tablete. După funcția Miracast este 
activată, aplicaţia EZCast se conectează direct la dongle-ul EZCast, cu condiția ca dispozitivul 
dumneavoastră Android să fie recunoscut.  
 
În caz contrar, dongle-ul EZCast va aștepta 60 de secunde pentru ca Miracast să se conecteze.În cazul în 
care nu se stabilește o conexiune în 60 de secunde, EZCast va reveni la setările standard de configurație 
Wi-Fi, adică modul AP cu SSID și parolă.   
Dispozitivul de afișare (de exemplu, TV), vă va arăta cum să conectaţi Miracast.  
 
 
Utilizând  telecomanda EZCast, puteți seta rezoluția dongle-ului EZCast la 1920 × 1080 24p sau 60p 1280 
× 720 (implicit). EZCast  trebuie repornit după schimbarea rezoluției.  
 
Dongle –ul EZCast este, de asemenea o legătură pentru accesarea internetului cu dispozitivul 
dumneavoastră Android. Scanați lista de AP și selectați conexiunea dorită.  
După introducerea parolei la AP, EZCast App vă va întreba dacă doriți să utilizați tastatura.  
Tastatura va apărea pe ecran în cazul în care o parolă este necesară.  
Selectați limba sub meniul Settings. 

Dongle-ul EZCast acceptă actualizări wireless. Puteți să faceți upgrade pentru  dongle –ul EZCast la o 
versiune mai nouă prin selectarea opțiunii "Upgrade".  
Dispozitivul va verifica și compara actuala versiune și se va actualiza în cazul în care o versiune nouă este 
disponibilă. Nu opriți aparatul în timp ce upgrade-ul este în curs de desfășurare și asigurați-vă că 
dispozitivul este conectat la internet. 
 
Notă:  
Producătorul, importatorul, distribuitorul sau vânzătorul nu sunt responsabili pentru software-ul terță 
parte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

  Condiţiile garanţiei 
Cardul de garanţie nu face parte din ambalajul aparatului 

 

Acest produs este garantat pentru o perioadă de 24 de luni de la data achiziţiei clientului final. Garanţia 
este limita la următoarele condiţii. Garanţia se referă numai la bunurile clienţilor utilizate pentru uzul 
casnic cotidian. Solicitarea pentru reparare se poate aplica fie la magazinul comerciantului de unde a 
fost achiziţionat produsul, fie la service-urile autorizate menţionate mai jos. Clientul final este obligat sa 
emită solicitarea imediat ce a apărut defecţiunea dar nu mai târziu de perioada de valabilitate a 
garanţiei. Clientul final este obligat să coopereze în vederea certificării defectelor pentru care se 
efectuează solicitarea. Numai produsele curate (conform standardelor igienice) şi complete vor fi 
acceptate. În cazul unei solicitări a garanţei eligibile, perioada de garanţie va fi extinsă cu echivalentul 
perioadei de la care este formulată solicitarea şi până la repunerea în posesie a clientului final a 
produsului sau data la care clientul este obligat să ridice produsul. Pentru a obţine repararea sub 
incidenţa acestei garanţii, clientul final este obligat să certifice solicitarea furnizând următoarele 
documente completate corespunzător: chitanţă, certificat de garanţie, certificat de instalare. 
 
Această garanţie este nulă dacă se aplică următoarele: 

 Defecte care au fost puse la vânzare. 

 Uzură sau deteriorare cauzată de uzul comun. 

 Produsul a fost deteriorat de o instalare greşită sau neavizată, folosit contrar manualului de 
instrucţiuni, folosit contrar  legiferării sau modalităţii obişnuite de utilizare sau pentru un alt 
scop decât cel pentru care a fost proiectat. 

 Produsul a fost deteriorat din cauza unei întreţineri insuficient sau precare. 

 Produsul a fost deteriorat de praf, accident sau forţă majoră (dezastre naturale, incendii, 
inundaţii). 

 Defecte de funcţionalitate cauzate de slaba dualitate a semnalului, de interferenţa cu câmpuri 
magnetice, etc. 

 Produsul a fost deteriorat în mod mecanic (ex. Buton spart, cazătură, etc) 

 Deteriorări cauzate de folosirea accesoriilor media neportivite, depozite, consumabile 
expandabile (baterii) sau din cauza funcţionării în condiţii necorespunzătoare (ex. Temperaturi 
ridicate, umiditate ridicată, vibraţii) 

 Repararea, modificarea şi alte acţiuni eşuate efectuate de o persoană neautorizată. 

 Clientul final nu a dovedit îndeajuns dreptul de a face solicitarea (timpul şi locul cumpărării). 

 Datele din documentele prezentate diferă de datele înscrise pe produse. 

 Cazurile în care  produsul pentru care se face solicitarea nu poate fi identificat în conformitate 
cu documentele prezentate (ex. Numărul de înregistrare sau sigiliul garanţiei au fost deteriorate) 

 
Centre service autorizate 
Vizitaţi www.sencor.eu pentru informaţii detaliate referitoare la centrele de service autorizate. 
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http://www.sencor.eu/

