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Hogy aktiválja “USB debug mode”?

1. Az eszköz csak a telefon képernyojén állítható.
2. 12 V-os vagy 5 V-os táplálással muködik, ne használja mindkettot egyszerre.
3. Az eszköz iPhone-nal muködik, amelynek iOS 8.0 van  vagy ennél újabb,
ha nem tud csatlakozodni ehhez egy új típusú  iPhone-al lépjen kapcsolatba
 viszonteladójával a készülék visszaállításához.
4. A számos Android telefon modell miatt nem tudunk minden modellt tesztelni.
Ha problémái vannak a telefon csatlakoztatásával, vegye fel a kapcsolatot a 
viszonteladójával.
     

1. IPhone esetében: az eredeti USB kábel video- és hangjeleket továbbít.
2. Android esetén: eredeti USB-kábelre van szükség a videójelhez     és egy további 
3,5 mm-es jack-jack audiojelhez.
3. IPhone esetében: ha igen sok alkalmazás van telepítve  vagy egy nagyobb 
    felbontás  , az audiojel eltolódását okozhatja a videó, javasoljuk, hogy 3,5 
    mm-es jack-jack kábelt használjon a rögzítéshez ebben az esetben
4. Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha problémákat tapasztal az eszköz 
használatánál  a felhasználók  érdekében. Köszönöm!
     

1. Csatlakoztassa az USB kábelt a készülékrol az iPhone készülékre.
2. Válassza ki “Trust this computer” .
3. Eloször a csatlakozási ido 5 másodperc,
    A következo csatlakozásoknál az ido 2 másodpercre csökken.
     

1. Aktiválja a  “USB debug mode” módot a telefon menüjéből.
2. Csatlakoztassa az USB-kábelt és a mikrofonkábelt a telefon és a készülék között
3.Várjon 2 másodpercig a csatlakozáshoz.
     

1. módszer: Settings > developer Options > USB debugging.
2. módszer: a. Settings > About device > Build Number
                    b. Nyomja meg “Build Number” amíg az üzenet meg nem jelenik:
                                 “Developer Mode has been Enable”
                   c. Nyomja meg “inapoi”  “About device” menüig , majd nyomja meg
                 “developer Options” > USB debugging.
3. módszer:Ha még mindig nem találja “USB debugging”, 
                     olvassa el a telefon kézikönyvét.
     

iPhone Android

iPhone Android

1 1

2 2

3 3

C satlakoztassa az USB kábelt Aktiválja “USB debugging

Nyomja meg  “trust this computer” C satlakoztassa az USB kábelt

A telefon csatlakozik

Megjegyzés: támogat iPhone 5 
 iPhone 7-ig   iOS 8.0 vagy ennél újabb

Megjegyzés : Támogatja a legtöbb 
 Android 4.2 telefont   vagy ennél újabbat

A telefon csatlakozik
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PNI Mirror Link

iPhone 5/ 5C/ 5S/ 6/ 6Plus/ 6S/ 6SPlus/ SE/ 7/ 7Plus

Samsung/ HTC/ SONY/ Huawei…(80% din modelele cu Android)

iOS újabb mint  8.0 és  Android újabb mint  4.2

65.6*26.6*89.2mm

12V vagy microUSB 5V 1A

 Lightning  AVhez, Micro USB  AVhez, player DVD auto vagy fejtámla , NTSC-ben

Aluminíum 

 8 pin csatlakozó, micro USB,  USB csatlakozó, jack csatl.

-26℃ ~ 55℃

 12V tápkábel és RCA

Telepítési rajz
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