
Aktiviteten på smart telefonen kan “reflekteres” til PC skjerm og projektor 

 

SkySafari-appen viser stjernehimmelen over Metochi 4. juli klokken 23:00. Vi ser datamaskinens 

skrivebord i “bakgrunnen” og stjernehimmelen i "forgrunnen".  Vi kan fjerne symbolene på skrivebordet 

dersom det er ønskelig.  Hvordan er det mulig å strømme informasjon fra en mobil telefonen til PC-

skjermen og videre til en projektor?  For det første trenger programmet «Reflektor 2» installert på PC og 

appen «Director» installert på mobiltelefonen. "Reflektor 2" og "Director" lastes ned fra nettet, 

lisenskoden blir tilsendt når regningen er betalt, den er på omtrent kr 130. Vi må sørge for at både 

datamaskinen og smart telefonen er koplet til samme internettadresse. Ønsker vi å vise stjernekartet til en 

stor gruppe, er det smart å overføre data PC-skjermen til en projektor. Da må PC og projektor ha samme 

tilkoplingskontakter (USB, VGA, HDMI).  

Les mer 

Programmet "Reflector 2" kobler iPhone til PC 

Prosedyren forutsetter at programmet "Reflector 2" er insallert på PC og appen "Director" er installert på 

iPhone. 

1. Klikk på “Reflecor 2” ikonet: Programvinduet viser seg på PC-skjermen nederst til høyre (etter et 

kort øyeblikk) 

2. I programvinduet: Klikk på "Quick Connect 6R3NGA» 

3. Vinduet "Connecting to Reflector 2" viser seg på dataskjermen 

4. Klikk på «Director» ikonet og vent   



5. «Dra opp» hurtigmenyen og klikk på «AirPlay»: AirPlay siden kommer opp og klikk på 

Datamaskinikonet "UIAA032518B" 

6.  Sett «AirPlay» bryteren «Like Skjermer» til grønn farge og klikk "Ferdig" 

7. Da er vi ferdig: Smart telefonen viser seg på dataskjermen 

8. Vinduet "Connecting to Reflector 2" fjerner vi ved å klikke "Done"viser seg på dataskjermen 

9. Legg merke til at PC-bordet forsvinner fra dataskjermen når de to pilene oppe til høyre 

aktiviseres. 

Vi logger ut (disconnecting) 

1. Klikk på "Director" ikonet 

2. Program vinduet vises på PC-skjermen når vi klikker på det "blotte øyet" til venstre for "Tarald 

sion iPhone".. Det "blotte øyet" skifter farge, går over til grått. 

3. Gå til "setting tannhjulet" i program vinduet på PC-skjermen og klikk "Quit Reflector 2" 

4. Slå av mobiltelefonen  

 


