
                                    मोबाईल app ची माहिती  

                                       Airdroid 

नमस्कार , 

 तंत्रस्नेही मित्ररंनो.! 

आपण िोबरईल कॉम्पटुर लर कनेक्ट करण्यरसरठी अनेक पयराय वरपरतो. 

U s b केबल तसेच अनेक app दखेील कनेक्ट करतर येत  

जस shareit, Mirrorop असे अनेक app आहते. 

परन्त ुती प्रमियर कठीण आह.े 

असच एक app परहू मक ज्यर द्वररे आपलर िोबरईल pc िध्य ेमदसेल, िोबरईल स्िीन मिरर / प्रोजेक्ट 

होईल. pc िधनू आपण तो ऑपरेट दखेील करतर येईल. ते पण अगदी सहज... 

Appच ेनरव :- 

Airdroid 

Size:- 

             फक्त. 16.62 MB 

Link:- 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid 

 

1) वरील मलंक वरून app डरउनलोड करून इन्स्टॉल करर. 

फक्त िोबरईल िधेच डरउनलोड कररयचे, pc वर गरज नरही.(इतर app pc पण इन्स्टॉल कररवे लरगतरत. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sand.airdroid


2)प्रथि ह ेिोबरईल िधील app आपल्यर संगणक लर िोबरईल  वरयफरय मकंवर थेटररंग द्वररे संगणक लर 

कनेक्ट कररवे लरगेल.त्यर िळेु वरयफरय नसलेल्यर desktop computer लर दखेील िोबरईल ची स्िीन 

मिरर करतर येईल. 

3) िोबरईल िधील airdroid अँप ओपन करन त्यरतील Tethering ऑप्शन वर मक्लक करर व USB 

मकंवर wi fi जे आपल्यरसरठी सोईच आह ेते enable करर.फक्त यर वेळी िोबरईल व संगणक दोन्ही 

वरील internet कनेक्शन चरल ूअसले परमहजे. 

4)आतर app संगणक लर कनेक्ट होईल व app वर 193.168.42.129.8888 असर IP अडे्रस मदसेल 

तो अडे्रस कॉम्पटुर च्यर web browser िध्य ेटरकर व  सचा करर ,थोडी वरट पहर. िोबरईल वर 

permission बॉक्स येईल तो अक्सेप्ट करर. 

5)आतर तमु्ही तिुचर िोबरईल website  स्वरूपरत तुिच्यर संगणकरत browser द्वररे ऑपरेट करू 

शकतर. 

6) Screen mirroring सरठी browser िधील web interface िधील screenshot वर क्लीक करर , 

तिुचे screen mirroring  चरल ूहवे.( यर ऑप्शनसरठी तिुचर िोबरईल root access परमहजे.) 

8) आपलर िोबरईल root करण्यरसरठी How to root व तिुचर िोबरईल िॉडेल नंबर टरकून गगूल वर 

सचा करर. आपलर िोबरईल रूट करण्यरसंबंधी पणूा िरमहती व टप्प ेयेतील .सवा टप्पे अचकू पणूा करर, रूट 

प्रोसेस खपू सोपी आह.े 

7) AIRDROID app  वरपरून  िोबरईल िधील डरटर ट्ररन्सफर करू शकतर. मशवरय िोबरईल िधील 

camera, sms, call, contact_ इत्यरदी संगणकरवरून / लॅपटॉप वरून कंट्रोल करतर येईल. 

8) Airdroid app च्यर सरहरय्यरने  िोबरईल ते संगणक व संगणक ते िोबरईल असर डरटर ट्ररन्सफर 

करतर येईल त्यरसरठी यरत clipboard exchange interface ह ेऑप्शन मदलेल ेआह.े 

9) ह ेapp पणूा  Offline चरलते.फक्त कनेक्ट होईपयंत इटंरनेट आवश्यक आह.े 

10) airdroid app सरठी दसुऱ्यर कोणत्यरही सॉफ्टवेअर ची गरज नरही,browser िध्ये interface 

चरलतो. 



चलर तर िग,आतरच िोबरईल screen mirroring करर आमण आपल्यर desktop वरूनही ऑपरेट 

करर व इतररंनरही सरंगर. 

                                           धन्यवरद 

 

 

 

 

                                                                 umeshughade.blogspot.in 


