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1. Bevezetés 
 

 

Tisztelt Vásárlónk! 

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta. 

A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. 

A készüléknek ebben az állapotban való megtartására és a veszélytelen 
használat biztosítására a felhasználó köteles ezt a használati útmutatót 
figyelembe venni! 

Ez a használati útmutató ehhez a készülékhez tartozik. Az útmutató 
fontos tudnivalókat tartalmaz a használatba vételhez és a kezeléshez. 
Legyen tekintettel erre, amikor a terméket másnak továbbadja. 

Őrizze meg tehát a használati útmutatót, hogy szükség esetén 
fellapozhassa. 

Az összes előforduló cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos 
márkaneve. Minden jog fenntartva. 

A HDMI® a HDMI Licensing L.L.C. bejegyzett védjegye 

 

Műszaki kérdéseire az alábbi elérhetőségek valamelyikén kaphat 
választ: 

Németország: www.conrad.de/kontakt 
 

Ausztria: www.conrad.at/ 

www.business.conrad.at 
 

Svájc: www.conrad.ch 

www.biz-

conrad.ch 

 

Legújabb használati útmutató 

A használati útmutató legfrissebb változata mindig letölthető a honlapunkról. 

• Nyissa meg a www.conrad.hu weboldalt böngészőjében. 

• Navigáljon a termék oldalra. Ehhez egyszerűen adja meg a rendelési számot 
a kereső mezőben. 

• Válassza ki a "Termékleírások és letöltések" fület. 

• Töltse le a szükséges használati útmutatót. 
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2. A szimbólumok magyarázata 
 

 

A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az 
egészségét  fenyegeti veszély, például áramütés.  

 

A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos 
tudnivalóira hívja fel a figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani. 

 

A „nyíl“ szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra 
utal. 

 

 

 

3. Rendeltetésszerű használat 
 

 

Ez a RenkCast 2 termék a kedvelt EZ Cast appon alapul. 

A RenkCast 2 segítségével multimédia fájlok (pl. képek, videó- és audio fájlok) 
streamelhetők ill. továbbíthatók a televízió készülékre. 

Lehetséges továbbá PDF fájlok vagy Office dokuentumok megjelenítése is. 

Továbbá egy beépített web-böngészővel rendelkezik, ami egy WiFi hálózattal 
(802.11ac, 2,4/5 GHz) a televíziót internetezésre alkalmassá teszi. 

Számos WiFi átviteli szabványt támogat, így a Miracast-ot, DLNA-t vagy AirPlay-
t is. 

Az új EZ Channel Tool alkalmazással bizonyos cloud (felhő) televízió 
csatornákat menthet és módosíthat. 
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Olvassa át figyelmesen a használati útmutatót, és őrizze meg. Ha a készüléket 
másoknak továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is. Ezek a készülékek 
teljesítik a nemzeti- és európai törvényi követelményeket. 

További információk a termékről: http://www.iezcast.com. 
 

 

 

4. A szállítás tartalma 
 

 

• renkCast 2 

• Mikro USB kábel a tápellátáshoz, beépített WiFi antennával 

• Használati útmutató 

 

Aktuális használati útmutatók: 

1. Nyissa meg a www.conrad.com/ downloads 
weboldalt egy böngészőben, vagy szkennelje 
be a jobboldalon látható QR-kódot. 

2. Válassza ki a dokumentum típusát és 
nyelvét, majd adja be a megfelelő rendelési 
számot a keresőbe. A keresési művelet 
elindulása után letöltheti a talált 
dokumentumokat. 
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5. Biztonsági előírások 
 

 

A kezelési előírások be nem tartása esetén keletkező károkra 
a szavatosság és a garancia nem érvényes! A következményes 
károkért nem vállalunk felelősséget! 

Tárgyi vagy személyi károkért, melyek a szakszerűtlen 
kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül 
hagyásából adódtak, nem vállalunk felelősséget! Ilyen 
esetekben érvényét veszti a szavatosság és garancia! 

Tisztelt Vásárlónk! 

Ezek a biztonsági és veszélyekre figyelmeztető előírások nemcsak a 
termék, hanem az Ön és más személyek biztonságát is szolgálják. 
Emiatt figyelmesen olvassa el ezt a fejezetet a készülék üzembe vétele 
előtt. 

• Biztonsági és engedélyezési okokból  (CE) a termék önkényes 
átépítése és/vagy  módosítása nem megengedett.  

• A tápellátást szolgáló hálózati adapterhez való hálózati 
dugaszolóaljzatnak ill. az USB csatlakozónak a készülék környékén, 
könnyen hozzáférhető helyen kell lennie. 

• A készülék csak száraz, zárt belső terekben való használatra 
alkalmas. Ne tegye ki ezeket a termékrészeket közvetlen 
napsugárzásnak, hőségnek, hidegnek, nedvességnek vagy 
nyirkosságnak, mert különben károsodhatnak.  

• Soha ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon 
semmilyen folyadékot tartalmazó edényt (pl. vázát) rá. Fennáll a 
gyulladás vagy életveszélyes áramütés lehetősége. Ilyen esetben 
áramtalanítsa a hozzá tartozó hálózati dugaszaljat (pl. (pl. a 
kismegszakító lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a 
dugaszoló aljzatból. Vegyen le minden kábelt a készülékről. Ezután a 
készüléket nem szabad tovább használni, el kell vinni egy 
szakszervizbe. 

• Ne állítson nyílt tűzforrást, pl. égő gyertyát a készülékre. 

• A készülék és a dugaszadapter a felhasználó számára karbantartás 
mentes.  Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel 
végeztessen. A készülék belsejében nincsenek Ön által 
karbantartandó alkatrészek, ezért ne nyissa fel. 
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• Óvja meg a terméket közvetlen napsugárzástól, erős hőségtől (>60 
°C), hidegtől (<-20 °C), rázkódástól vagy mechanikus 
igénybevételtől. 

• A készülék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. A termékben 
lenyelhető apró alkatrészek, elemek vannak. 

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, a gyerekek 
számára veszélyes játékszerré válhatnak. 

• Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis 
magasságból való leejtés következtében is megsérülhet. 

• Ha további kérdései lennének a készülék kezelésére vonatkozóan, 
amelyekre a jelen útmutatóban nem kapott választ, lépjen 
kapcsolatba  műszaki vevőszolgálatunkkal, vagy másik szakemberrel. 

• Ne öntsön ki folyadékot a készülék fölött vagy mellett. Ne rakjon 
folyadékokkal telt edényeket, vázát vagy növényeket a 
töltőkészülékre vagy melléje. A folyadék behatolhat a készülék 
belsejébe, és leronthatja az elektromos biztonságát. 

Amennyiben a megfelelő csatlakoztatással, illetve a használattal 
kapcsolatban olyan kérdései vannak, amelyekre az útmutató nem 
adott választ, forduljon műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más 
szakemberhez. 
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6. A készülék áttekintése 
 

 

a) Csatlakoztatási konfiguráció a televízió készüléken 
 

Televízió HDMI 
csatlakozóval 

 

Mikro USB IN 

 

 

 

 

 

 

 

WiFi antenna, a 
WiFi hálózathoz 
való 
csatlakozáshoz 

 

USB-s 

hálózati dugaszadapter 

• A csatlakoztatási konfigurációban bemutatott USB-s hálózati dugaszadapter 
nélkül szállítjuk. 

• A hálózati dugaszadapter csupán a RenkCast 2 tápellátására szolgál, 
amennyiben a televízión nem található tápfeszültséget szolgáltató, 1 A 
áramerősségű USB csatlakozó. 

• A RenkCast 2 készüléket a televízió egy szabad HDMI bemenetéhez kell 
csatlakoztatni. Ezután a televízió készüléken a források közül a távirányító 
segítségével ki kell választani a megfelelő HDMI bemenetet, a dongle videó- 
és audio jeleinek átviteléhez. 

• Ahhoz, hogy a TV készüléket internetezésre képessé alakítsa és így számos 
kiegészítő funkciót használhasson, csatlakoztassa egyszerűen a RenkCast 2-
t egy elérhető WiFi hálózatra, ami ezután a helyes HDMI csatlakozó 
kiválasztása után a képernyőn is megjelenik sematikusan. 

• Ez leegyszerűsíti a teljes kezdeti beállítási folyamatot, amit a TV készüléken 
kell végigvinni a csatlakoztatást követően. 
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b) A hozzá tartozó EZ Cast app telepítése 

iOS és Android felhasználók: 

Keresse meg az Apple App Store-ban vagy a Google Play Store-ban az 
„EZCast“ appot és telepítse azt. 

• Támogatottak az iOS8, Android 4.2 és az ezeknél újabb rendszerek 

 

Windows és Mac OS felhasználók: 

Töltse le az alkalmazást a következő weboldalról: www.iezcast.com 

• Támogatottak a Windows 7/8.1, Mac OS10.9 és az ezeknél újabb verziók 

 

 

 

7. Kezelési útmutató a Cast 
funkcionalitás használatához 

 

 

1.)  Nyissa meg a WiFi beállításokat a nobetookján, számítógépén, 

okostelefonján vagy tabletjén. 2.) Aktiválja a WiFi-t és keresse meg az SSID 

EZLAN_xxxxxxxx hálózatot. Kapcsolódjon 

erre a hálózatra. 

3.) Nyissa meg a már telepített EZCast appot a készülékén. 

4.) Az app nyitó oldalán több ikont talál: 
 

Normál üzemmód 

 

 

EZ Channel funkció 

 

 

Demo- és segtség funkció 

 

 

 

EZ Cast kijelző 



10  

8. Tippek az EZCast app használatához 
 

 

• Az EZCast app segítségével 
multimédia fájlokat továbbíthat és 
oszthat meg WiFin keresztül. Egyes 
funkciók (pl. a felhő alapú 
videólejátszás vagy a webböngésző 
használata) stabil 
internetkapcsolatot igényel. 

• Menjen a Setting (beállítás) 
menübe. Itt végezheti el az internet 
beállításokat a hálózati routerével. 
Vagy csatlakoztasson közvetlenül 
Ethernet/LAN kábelt a megfelelő 
csatlakozóhoz. 

• A sokféle tartalom előhívásához (pl. 
azokhoz is, amiket a barátai 
osztottak meg), a végkészüléket az 
EZChannelhez kell csatlakoztatnia. 

• Vegye figyelembe: Az EZMirror 
(Miracast) megszakítja használatkor 
az aktuális WiFi kapcsolatot. Ezért a 
készüléket újra csatlakoztatnia kell a 
WiFi-re vagy az internetre (pl. 
3G/4G), hogy továbbra is 
fenntarthassa az internetes 
kapcsolatot. 

Rövid áttekintés a legfontosabb app funkciókról: 

• Photo (fotó) 

• Video (videó) 

• Music (zene) 

• Videó 

• Document (dokumentum) (PDF-ek/Office dokumentumok megjelenítése) 

• Web (egy internet böngésző használata) 

• Cloud Video (felhő videó) (Online videószolgáltatások használata) 

• Cloud Storage (felhő tároló) (Adatok tárolása egy felhőben) 

• Comment (megjegyzés) (az App értékelése) 
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• Update (frissítés) (A szoftver - app - frissítése) 

• Radio (rádió) 

A rádió funkcióban több mint 1000 beépített rádióállomás áll rendelkezésre. 
Minden zenei ízléshez specifikus adók találhatók. 

• Help (segítség funkció) 

• EZChannel (a felhő alapú televízió csatornák mentése vagy módosítása) 

 

 

 

9. Karbantartás  és tisztítás 
 

 

Karbantartást, javítást csak szakemberrel, ill. szakszervizzel végeztessen. A 
termék belsejében nincs semmiféle karbantartandó alkatrész.  Ezért sose nyissa 
fel. 

A készülék külsejét elegendő száraz, tiszta, puha ruhával letörölni. 

Semmiképpen ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más 
vegyszeres oldatokat, mert ezek károsítják a készülékházat (elszíneződés). 

 

 

 

10. Eltávolítás 
 

 

A termék nem való a háztartási szemétbe! 

Az elhasználódott készüléket az érvényes törvényi előírásoknak 
megfelelően kell eltávolítani. 
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11. Műszaki adatok 
 

 

Üzemi feszültség......................................5 V/DC 

USB-s dugasztápegységen vagy a televízió 
USB csatlakozóján keresztül 

Üzemi áram..............................................1 A 

WiFi modul...............................................802.11ac 

2.4/5 GHz ház védelmi típus.............................IP20 

Kompatibilis operációs rendszerek..............min. iOS8, Android 4.2 

min. Windows 7/8.1, Mac OS 10.9  

Üzemeltetési körülmények.........................-20°C ... +50°C, 10% - 90% 

relatív páratartalom, nem kondenzálódó 

Tárolási körülmények...............-30°C ... +60°C, 10% - 90% relatív 
páratartalom, nem kondenzálódó   

Méret (H x Szé x Ma)..................130 x 80 x 28 mm (tartozékokkal) 
Súly.........................................80 g 


