
performance will be better under 5G band.) 
d. Please pair the receiver and the transmitter again. 

6. Features 
a. Mirror your PC's desktop to your IFP by connecting the 
transmitter to your PC and running the ScreenShare Pro. b. 

Support synchronization of audio and video. 
c. Multiple transmitters are in a ready state quickly switch by 

pressing the button on the transmitter. 

7. Key Specifications  
a. Operating systems supported: Windows7/8/8.1/10;  
OSX 10.9/10.10/10.11 
b. Operation frequency: 2432MHz, 5180 MHz 
c. Input power: 5V-DC 
d. Overall power consumption: 2.5 W 
e. Overall dimensions (LxWxD): 77 mm×178.7 mm×21.3 mm  

 

8. Packing List 
Wireless transmitter —— 1 pcs 
USB receiver —— 1 pcs 
Operating instruction —— 1 pcs  
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Quick Guide 

 

1. Safety Warnings and Precautions  
Before using and operating this device, please read thoroughly and 

comply with the following precautions in order to prevent accidents 

or mal-operations. 
Operating Environment 
Do not charge or use the device in dusty or wet conditions, to 

prevent internal circuit failure. 
Keep the device away from heat sources such as an electric heater. 
Safety Precaution for Children 
This device and its parts may contain some small components, so 

keep the product out of reach of children to prevent accidents.  
Water Precaution 
This device is not water-resistant. Keep it dry. 
Maintenance 
Please contact professional service personnel for maintenance 

services.  
Do not insert any sharp or pointed object into the device. Prevent 
the device from falls and collisions with other objects, which may 

cause damages.  

2. Statements 
a. Intellectual property right statement: The hardware 

design and software of this product are covered by the patents. 
   

Anyone who reproduces this product or the content of the 
instruction without the authorization of the Company shall assume 

legal liabilities.  
b. This instruction is provided for reference only, and 

the functions shown in the manual may differ from the actual 

functions of the product the customers actually purchase and 

receive.   
c. The picture is for reference only. Please subject to 
the actual product. The Company reserves the rights to improve 
and change the appearance and design of the product without 
notice. 

d. The actual screen sharing status depends on the real wifi 

environment and your mobile device’s wifi ability, it would be better 

to cast your screen by using 5G wifi. 

3. Connection 

 
Step 1: 
First time use: Connect the transmitter and receiver to the USB 

ports on your Interactive Flat Panel (IFP) for pairing (after then, 

there is no need to pair again).  
Note: Please make sure that the pairing is based on the figure 

shown above. 

 

Step 2: 
After pairing, connect the transmitter to a USB port on your PC; 

click to run the ScreenShare Pro (this is required for the first  time 

use; after then there is no need to operate again). 

 
Step 3: 
Press the button on the transmitter by following the prompts 

displayed on your PC to implement screen mirroring. 
Notice:  
The use of wireless transmitter of your computer, should be able to 

connect wifi, if not, the wireless transmitter could not work 

normally. 
4. Indicators Status Descriptions 
a. Blinking:  The transmitter is connecting to the IFP. 
b. Steady on:  The transmitter is connected to the 

IFP and the screening mirroring is set up. c. Low brightness: 

Mirroring. 

5. Basic Troubleshooting  
When the systems cannot get connected, please troubleshoot  as 

follows: 
a. Please check that the ScreenShare Pro runs properly on your 

IFP. 
b. Please check that the receiver is correctly connected to the 

IFP.  
c. Please check that the hotspot of the IFP. Switch the hotspot to 

2.4G if your PC couldn't support 5G band WIFI. (The  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Sparuj ponownie nadajnik z odbiornikiem. 

6. Funkcje 
a. Przesyłanie obrazu z komputera PC na monitor poprzez 
podłączenie nadajnika i kliknięcie przycisku 
b. Wspiera przesyłanie obrazu, dźwięku i dotyku 
c. Współpraca wielu nadajników na raz 

7. Kluczowe specyfikacje 
f. Wspierane systemy operacyjne: Windows 7/8/8.1/10;  
OSX 10.9/10.10/10.11 
g. Częstotliwość pracy: 2432MHz, 5180 MHz 
h. Zasilanie: 5V-DC 
i. Pobór energii: 2.5 W 
j. Wymiary: 77 mm×178.7 mm×21.3 mm  
8. Zawartość opakowania 
Nadajnik USB —— 1 sztuka 
Odbiornik USB —— 1 sztuka 
Instrukcja —— 1 sztuka 
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Instrukcja 

 

1. Ostrzeżenia  
Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem, proszę przeczytać 

dokładnie niniejszą instrukcję i zachować ją na przyszłość 

Środowisko pracy 
Nie należy używać urządzenia w zakurzonym lub mokrym 

środowisku. 
Trzymaj urządzenie z daleka od źródeł ciepła 
Urządzenie oraz jego elementy mogą zawierać małe części. Należy 
trzymać je z daleka od dzieci by uniknąć wypadków 
Urządzenie nie jest wodoodporne. 

Użytkowanie 
Nie wkładaj ostrych przedmiotów do urządzenia. 
Skontaktuj się z profesjonalną obsługą w razie problemów 

Upuszczenie lub zderzenie z innym przedmiotem może 

spowodować nieodwracalne uszkodzenia 
2. Oświadczenia 
Oświadczenie własności intelektualnej: urządzenie oraz 

oprogramowanie są opatentowane. Kopiowanie tego produktu bez 

autoryzacji producenta spowoduje akcje prawną. 

Instrukcja została stworzona tylko jako pomoc. Funkcje opisane w 
instrukcji mogą różnić się od funkcji produktu który klient otrzymał. 

Obrazy użyte w tej instrukcji są tylko ilustracyjne.  

Mogą pojawić się różnice między instrukcją a produktem. 

Producent rezerwuje sobie prawo do ulepszania i zmiany wyglądu 

oraz funkcji produktu bez wcześniejszej zapowiedzi. 

 

Funkcjonowanie bezprzewodowego przesyłania obrazu zależy od 

sieci WiFi oraz możliwości sprzętowych połączonych urządzeń. Dla 

najwyższej jakości zalecane jest używanie WiFi 5Ghz. 

 

3. Połączenie 

 
Krok 1: 
Pierwsze użycie: Połącz nadajnik oraz odbiornik do portów USB na 

monitorze interaktywnym by sparować urządzenia. Po pierwszym 

sparowaniu nie ma potrzeby parowania w przyszłości.  
Uwaga: proszę upewnić się, że parowanie jest wykonane jak na 

rysunku powyżej. 

 

 

 
 

. 

 

Krok 2: 
Po sparowanie podłącz nadajnik do portu USB komputera i naciśnij 

ikonę by uruchomić ScreenShare Pro (jest to wymagane tylko za 

pierwszym razem). 

 
Krok 3: 
Naciśnij przycisk na nadajniku i kontynuuj zgodnie z wyświetlanymi 

informacjami. 

Uwaga:  
Komputer z którego przesyłany ma być obraz musi posiadać 

możliwość połączenia z siecią WiFi. 

4. Opis wskaźników statusu 
1. Miganie: Nadajnik łączy się z monitorem 
2. Stałe światło: Nadajnik jest połączony z monitorem a 

bezprzewodowe przesyłanie obrazu jest gotowe 
3. Stałe, lekkie światło: Przesyłanie obrazu. 

5. Rozwiązywanie problemów  
Jeśli urządzenie nie może się połączyć spróbuj poniższych 

rozwiązań: 
1. Sprawdź czy aplikacja ScreenShare Pro działa poprawnie 

na monitorze. 
2. Sprawdź czy odbiornik jest poprawnie podłączony do 

monitora.  
3. Sprawdź połączenie internetowe na monitorze. Zmień 

ustawienia hotspot do 2.4Ghz jeśli podłączony komputer 

nie wspiera połączenia 5Ghz (jakość przesyłania obrazu 

jest lepsza przy połączeniu 5Ghz)  

  


