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1. INTRODUÇÃO

2. INTERFACE

3.  ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO

MANUAL DO USUÁRIO: Mirror Link

Esse aparelho permite o espelhamento do seu 
smartfone/notebook para o dispositivo de imagem 
conectado. Com o MIRROR LINK o usuário pode 
desfrutar de todos os aplicativos contidos no 
smartfone/notebook, tais como música, vídeos, 
navegação, jogos e outros.

1 - 480/HD : botão de resolução 480p/HD. Função disponível apenas com o cabo HDMI.
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Leia atentamente este manual e proceda de acordo com as instruções fornecidas.
A Tech One não se responsabiliza por problemas ocasionados por má instalação.

6 - 5V DC: alimentação 5V DC; utilizando cabo tipo C

Por favor não utilize fontes de energia de 5V e 12V ao mesmo tempo. Isso danificará
o  equipamento.
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3.1 - Acessórios padrão

Mirror Link Cabo de alimentação 12V

2 - RESET: Pressione o botão por 1 segundo para a função reset. Pressione por 5 segundos 
        para restauração da configuração de fábrica.
3 - UPGRADE: Atualização de softwere. Para maiores informações consulte o site Tech One.
4 - HDMI OUT: Saída para cabo HDMI
5 - 12V DC: alimentação 12V DC; Entrada/saída de cabo RCA.

4 5 6

Windows10
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AT E N Ç Ã O

Não expor o produto ao calor extremo ou ao sol.

Para melhor funcionamento, instale o equipamento
dentro do porta-luvas.
Não instalar em cima do painel do veículo.

Manter em local seco.
Evitar quedas e impactos.
Não conectar duas fontes de energia simultaneamente.
Em veículo, a instalação deverá apenas ser realizada 
no sistema pós chave.
Para execução de música, não há necessidade de 
manter a tela acesa.



7. NOTAS IMPORTANTES
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Não é necessário conexão de rede: O aparelho funciona com tecnologia Wi-Fi P2P. Uma vez 
conectado à uma rede Wi-Fi, não poderá conectar a outra rede Wi-Fi simultaneamente.

Conexão via notebook: Sistema Windows 10

Função: AV-IN II

* No canto inferior direito, ao lado do relógio, clique no ícone :

Essa função é utilizada para conexão de câmera de ré, junto com à alimentação AV-IN II. 
Para utilização de outros dispositivos, como receptor de tv, encosto de cabeça, entre outros,   
deve ser adicionado um botão tic tac, em sua alimentação AV-IN II.

* Botão tic tac não incluso.

* Botões tic tac Tech One pode ser encontrado no site  ou em qualquerwww.techoneline.com.br
revendedor da marca.

modelo 1 modelo 2ou

* Em seguida, na opção vá na opção conectar:

* Procure o dispositivo Mirror link e efetue a conexão.

4.  ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

5.  Wi-Fi Dispositivo de suporte

2

As antenas não precisam ficar levantadas. O melhor posicionamento para instalação,
é dentro do porta-luvas.  

3.2 - Instalação

Entradas de energia

C
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Micro USB V8 AV-OUT

AV-IN II

Alimentação AV-INII - 12V DC

AV-IN

12V DC

Ocioso: 200mA sem conexão Wi-Fi

Em funcionamento: 500mA com conexão Wi-Fi

Consumo de energia

Wi-Fi padrão

Entrada

Saída

Faixa de temperatura

Dispositivo iOS

Dispositivo Android

Notebook

Equipamentos com sistema screen mirroring ou Miracast

Sistema Windows 10

Compatível com:

iPhone 5S/6/6 Plus/6S/6S Pus/7

iPad 2/3/Air/Air 2

iPad mini/iPad mini 2/iPad mini 4

iPod touch (5° geração)

Umidade

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Wi-Fi AirPlay/Miracast/Allsharecast/Screen Mirroring/DLNA

Extra AV-IN(CVBS)

Saída de áudio UAX/AV-IN (CVBS)/HDMI

-20°C ~ 90°C

0 ~ 80%

 Compatível com 5V DC (Porta Micro USB V8)



6. COMO CONECTAR

Dispositivo iOS 11.1.2:

Dispositivo Android

1. Em seu telefone, localize a tela de configuração do  MIRROR LINK e procure               por
dispositivo compatível.

1. Ajustes > Wi-Fi > ligado > Escolha uma rede 
> Selecione Tech One > Conecte o Wi-Fi do seu 
dispositivo iOS ao Mirror Link.

2. Deslize a tela do seu celular para cima para
acessar a central de controle e clique na função 
espelhar a tela.

3. Uma vez ativado, a tela do seu aparelho será espelhada no dispositivo de vídeo conectado.
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* Tenha certeza de que o seu aparelho está 
conectado ao Mirror link.

2. O seu telefone listará todos os dispositivos disponíveis. Selecione o número do modelo do 
conversor wi-fi A/V para converter.

Guia de conexão com fio do dispositivo iOS
Passo 1: Utilize o cabo Lightning/USB para
conectar 

Passo 3: Mantenha o seu celular ligado.

Passo 4: Selecione Bluetooth e USB quando a tela indicar Wi-Fi desligado.
Passo 5: Deslize a tela do seu celular para cima para acessar a central de controle e conecte o 
AirPlay. Habilite o Mirror Link.

Passo 2: Selecione “confiar nesse dispositivo” 
na tela de seu celular

Durante os 5 minutos iniciais poderá ocorrer demora no sincronismo.

Tech One

Tech One


