
ADAPTER MHL USB HDMI APPLE IPHONE 

MODEL: HD37A
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne
Adapter  -  kabel  MHL (8-pin),  wyposażony  w  złącze  Apple  Lightning,  pozwala  na  podłączenie
telefonu iPhone do telewizora czy monitora poprzez standardowe złącze HDMI. Dzięki adapterowi
MHL  będziesz  mógł  oglądać  obraz  oraz  słuchać  muzyki  z  Twojego  urządzenia  mobilnego
(telefonu/tableta) na ekranie telewizora wykorzystując port  HDMI. Adapter ma wbudowany kabel
USB oraz HDMI.

Cechy produktu:

• Kabel pozwala na oglądanie video w jakości  HD bezpośrednio ze smartfona bez straty
jakości sygnału. 

• Dzięki  takiemu  podłączeniu  będziemy  mogli  oglądać  na  telewizorze  wszystko  to  co
wyświetlane jest na ekranie telefonu lub tableta. Można grać, przeglądać pocztę, oglądać
filmy na YouTube oraz serfować po Internecie i to wszystko na dużo większym ekranie.

• Obsługa urządzenia sprowadza się do podłączenia telefonu (port MHL) przez adapter do
TV (przez kabel HDMI). 

• Po podłączeniu telefon można ładować poprzez  dodatkowy wtyk zasilania  (microUSB).
Jest to wygodne rozwiązanie zwłaszcza w prądożernych urządzeniach typu smartfon.

• Kompatybilny z: iPhone 11, X, 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, SE, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 5S, 5C, 5
oraz iPad Air i Air2! 

• Standard MHL staje się coraz bardziej popularny na rynku urządzeń elektroniki użytkowej! 

Specyfikacja:

• Złącze 1 (męskie): HDMI typu A (19 pin) 
• Złącze 2 (męskie): Lightning 
• Złącze 3 (męskie): USB 2.0 typu A (dostarczające zasilanie) - aby kabel działał poprawnie

wymagane jest podłączenie do zasilania! 
• Interfejs: MHL (8 pin) 
• Długość okablowania: 2 m 
• Nie wymaga sterowników! Technologia Plug & Play! 
• Rozdzielczość obrazu: 1080p (Full HD) 
• Możliwość ładowania urządzenia 

2. Sposób użytkowania

OPIS PRZEWODÓW:

• Złącze 1 (męskie): HDMI typu A (19 pin) 
• Złącze 2 (męskie): Lightning 
• Złącze  3  (męskie):  USB  2.0  typu  A  (dostarczające  zasilanie)  -  aby  adapter  działał

poprawnie wymagane jest podłączenie do zasilania! 

SPOSÓB PODŁĄCZENIA:

• Podłącz kabel HDMI do adaptera HD37A 
• Podłącz adapter HD37A do zasilania
• Podłącz kabel Lightning wychodzący z urządzenia do iPhone'a / iPad'a / iPod'a 

UWAGA

Przed podłączeniem adaptera do urządzenia APPLE należy sprawdzić sam adapter (czy pojawił się
ekran startowy).

Przed podłączeniem adaptera do telefonu należy odblokować ekran,  zaraz po podłączeniu zaś,
jeżeli telefon zapyta o pozwolenie na podłączenie – zezwolić.

Jeżeli  powyższe  kroki  nie  umożliwiają  prawidłowego  połączenia  prosimy  sprawdzić  w
powiadomieniach urządzenia czy nie znajduje się tam prośba o zgodę na podłączenie.

Jeżeli  podłączony  telefon  nie  zaczyna  się  ładować,  adapter  należy  podłączyć  do  oryginalnej
ładowarki USB.

RADA:  Nie  wszystkie  aplikacje  dostępne  dla  systemu  IOS  (Apple)  posiadają  wsparcie
streamingu HDMI. Prosimy o uprzednią weryfikację na stronie producenta! 

3. Uwagi i środki ostrożności

• Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu
oraz dużych wahań temperatury.

• Nie podłączaj urządzenia do portu USB jeżeli jest uszkodzone.
• Nie wrzucaj urządzenia do wody!
• Do czyszczenia używaj tylko lekko wilgotnej szmatki, bez użycia agresywnych 

detergentów!
• UWAGA : Samodzielne próby modyfikacji bądź naprawy urządzenia mogą skutkować 

utratą prawa do skorzystania z rękojmi i gwarancji!

IMPORTER: APTEL SP.J., http://www.aptel.pl
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