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Ръководство на потребителя
Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)
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Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или 
противозаконно.

СМУЩЕНИЯ
Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат 
работата им.
КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ
Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този 
продукт.
БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ
Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от 
Microsoft Mobile за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими 

продукти.
ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО
Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.
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За вашия аксесоар

С този адаптер можете да показвате екрана на вашия телефон или таблет на екрана на 
телевизора или на монитора си.
Свържете адаптера към съвместим с HDMI телевизор и ще можете да показвате 
съдържание от вашия телефон или таблет на екрана на телевизора.
За да използвате адаптера, трябва да имате устройство Lumia с прожектиране на екрана 
или безжичен дисплей, или Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ устройство източник.
NFC работи само с телефоните Lumia с Център за устройства 3.5 или следваща версия. 
Най-новата версия е достъпна за изтегляне в Магазин.
За повече информация за съвместимост, поддръжка, софтуер за изтегляне и 
отстраняване на неизправности, посетете www.microsoft.com/mobile/support/.
Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство на потребителя. 
Прочетете също и ръководството на потребителя на устройството, което свързвате към 
този продукт.
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Клавиши и части

Запознайте се със своето устройство.
1 Micro-USB конектор за зарядно 
устройство
2 Отвор за рестартиране
3 NFC зона
4 Подвижен NFC диск
5 Конектор за HDMI кабел
6 Светлинен индикатор
Продуктът се доставя без HDMI кабел.
Няма никел в повърхността на 
устройството.
Преди да използвате продукта, прочетете внимателно това ръководство на потребителя. 
Прочетете също и ръководството на потребителя на устройството, което свързвате към 
този продукт.
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Свързване на адаптера към телевизор и 
източник на захранване

За да започнете, свържете HDMI кабела и включете към източника на захранване.
1. Включете единия край на HDMI кабела в HDMI порта на адаптера, а другия край – в 
телевизора.
2. Включете зарядното устройство в адаптера и след това – в електрическия контакт.
3. Уверете се, че телевизорът е включен и е избран правилният входен режим.
Когато видите екрана с инструкции Start mirroring, сте готови да свържете адаптера към 
телефона.
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Свързване на адаптера към телефон или таблет

За да започнете да показвате съдържание от телефона си, свържете адаптера към 
телефона чрез NFC.
1. Уверете се, че сте включили NFC на телефона.
2. Допрете NFC зоните на двете устройства.
3. В екрана прожектиране на екрана на телефона докоснете Screen Sharing.
4. За да спрете показването на съдържание, допрете отново двете NFC зони и след това 
докоснете Screen Sharing в екрана прожектиране на екрана.

Съвет: Свалете NFC диска от адаптера и го свържете дистанционно към телефона. 
Можете също да дадете диска на друг човек, за да свърже телефона си – просто не 
забравяйте първо да прекъснете връзката с вашия телефон.

За свързване без NFC, в стартовия екран плъзнете наляво и докоснете Настройки > 
прожектиране на екрана.

Съвет: Добавете прожектиране на екрана към вашите бързи действия в работния 
център.

За да свържете таблет, плъзнете от десния ръб навътре в екрана и докоснете Устройства 
> Прожектиране > Добавяне на безжичен дисплей > Screen Sharing. Ако бъдете 
попитани, въведете в таблета PIN кода, показан на екрана на телевизора.
Ако вашият телевизор не показва изцяло екрана на телефона, променете настройките 
за размер на картината на телевизора.
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Възстановяване на фабричните настройки

Ако искате да изтриете всички предишни връзки с други устройства и да възстановите 
фабричните настройки, нулирайте адаптера. Можете да нулирате също и ако има 
проблем със свързването на адаптера към устройство.
Уверете се, че адаптерът е свързан към телевизор и към източник на захранване.
1. Изчакайте, докато на екрана на телевизора се покаже екранът Start mirroring.
2. С края на кламер или подобен инструмент натиснете бутона за рестартиране в отвора 
за рестартиране за 5 секунди.
Когато екранът Start mirroring се покаже отново, сте готови да свържете адаптера с 
телефон.
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Актуализиране на софтуера на адаптера

Трябва да имате USB флаш устройство и USB Y-кабел. Y-кабелът трябва да е с подходящи 
конектори, за да свърже адаптера към флаш устройството и към източник на захранване 
(зарядно устройство или компютър).
1. Свържете USB флаш устройството към компютър.
2. Отидете на уеб сайта за поддръжка на адаптера, изтеглете файла със софтуерната 
актуализация за HD-10 и го запишете в главната папка на флаш устройството.
3. Свържете адаптера към телевизор с помощта на HDMI кабел.
4. Свържете USB флаш устройството и източник на захранване към адаптера, като 
използвате Y-кабела.
Системата проверява за софтуерни актуализации и показва екрана за актуализиране, 
докато се извършва актуализацията. Не изключвайте никакви кабели по време на 
актуализацията.
5. Изчакайте, докато се покаже екранът Start mirroring.
6. Разкачете Y-кабела от адаптера и свържете зарядното устройство към адаптера по 
обичайния начин.
С това актуализацията на софтуера е завършена.

© 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени. 9



Информация за продукта и безопасността

Грижи за устройството
Работете внимателно с устройството, зарядното устройство и аксесоарите. Предложенията по-долу ще ви 
помогнат да поддържате нормалната работа на устройството.

• Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага може да съдържат 
минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви се намокри, оставете 
го да изсъхне.

• Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни или замърсени места.
• Не съхранявайте устройството при високи температури. Високите температури може да повредят 

устройството.
• Не съхранявайте устройството при ниски температури. Когато устройството се затопли до нормалната си 

температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да го повреди.
• Не отваряйте устройството.
• Неодобрените промени могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и 

разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
• Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството или батерията. При грубо боравене то може да се счупи.
• Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.

Някои части на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте 
кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация 
може да бъде изтрита.

Рециклиране

Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковки в предназначените за това 
събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на 
отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Всички материали, вложени в устройството, могат 
да се възстановят под формата на суровини и енергия. Проверете как да рециклирате своите продукти на адрес 
www.microsoft.com/mobile/recycle.

Знак със зачеркнат контейнер

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че 
всички електрически и електронни продукти и батерии трябва да се предават в специален събирателен пункт в 
края на техния експлоатационен период. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не 
подлежат на разделно събиране. Предайте ги за рециклиране. За информация относно най-близкия пункт за 
рециклиране се обърнете към местните власти или посетете www.microsoft.com/mobile/support/. 
Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната 
среда, можете да намерите на адрес www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Информация за батерията и зарядното устройство
Зареждайте телефона си със зарядно устройство AC-20 или AC-60. Куплунгът на зарядното устройство може да 
е от различен вид. 

Microsoft Mobile може да предлага резервни батерии или зарядни устройства, съвместими с това устройство.
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Имплантирани медицински устройства
За избягване на евентуални смущения, производителите на медицински устройства за имплантиране 
препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжичното устройство и 
имплантираното медицинско устройство. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

• Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското 
устройство.

• Да изключат безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват 
смущения.

• Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате каквито и да било въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано 
медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Сертификационна информация (SAR)
Този модел устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение.

Вашето устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава 
граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са 
разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват важни граници на безопасност, 
предназначени да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието от лъчение се използва единица за измерване, известна като Specific 
Absorption Rate (специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в 
указанията на ICNIRP, е 2,0 вата/кг (W/kg), усреднено за 10 грама тъкан. Тестовете за SAR се провеждат, като се 
използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано 
ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти.

Авторски права и други забележки
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото Microsoft Mobile Oy декларира, че изделието HD-10 съответства на основните изисквания, както 
и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се 
намери на www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Наличността на продуктите може да се различава според региона. За повече информация се обърнете към 
вашия търговец. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които 
се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на 
закона.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато 
приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито 
подразбиращи се, включително, но не само подразбиращи се гаранции за годност за продажба и за определено 
предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Microsoft Mobile си 
запазва правото да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

До максималната степен, позволена от приложимото право, при никакви обстоятелства Microsoft Mobile или 
неин лицензодател не носят отговорност за загуба на данни или за пропуснати ползи, нито за странични, 
извънредни, косвени или непреки вреди, независимо как са причинени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето или разпространението на част или цялото съдържание на 
този документ под каквато и да e форма, без предварителното писмено разрешение на Microsoft Mobile. 
Microsoft Mobile провежда политика на постоянно развитие. Microsoft Mobile си запазва правото да прави 
изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.
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Microsoft Mobile не прави никакви изявления, не дава гаранция и не поема отговорност за функционирането, 
съдържанието или поддръжката на крайния потребител по отношение на създадените от трети страни 
приложения, които са предоставени с вашето устройство. Като използвате дадено приложение, вие 
потвърждавате, че то се предоставя "такова, каквото е".

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК и на RSS стандарта(ите) за освободено 
от лицензи оборудване на Канадската индустриална камара. Експлоатацията му зависи от следните две условия: 
(1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения и (2) това устройство трябва да приема получени 
смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. За повече информация 
посетете transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Промени или модификации, извършени без изричното 
съгласие на Microsoft Mobile, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това 
оборудване.

Забележка: Това оборудване е изпробвано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В според 
част 15 на наредбите на ФКК. Тези ограничения са направени, за да предоставят подходяща защита от вредни 
смущения в жилищна сграда. Това оборудване произвежда, използва и може да излъчва радиочестотна енергия 
и ако не е инсталирано и използвано според инструкциите, може да предизвика вредни смущения на 
радиокомуникациите. Въпреки това няма гаранция, че няма да се появят смущения в определена инсталация. 
Ако това оборудване предизвика вредни смущения на радио- или телевизионни сигнали, което може да се 
установи чрез изключване и включване на оборудването, потребителят може да опита да отстрани смущенията 
по някой от следните начини:

• Завъртете в друга посока или преместете приемащата антена.
• Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
• Свържете оборудването към контакт, различен от този на приемника.
• Консултирайте се с продавача или с опитен радио- или тв техник.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Всички права запазени. Microsoft, Windows, емблемата на Windows и Lumia са 
търговски марки на групата компании на Microsoft. Продукти/наименования на трети лица може да са търговски 
марки на съответните си притежатели.

HDMI and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Wi-Fi CERTIFIED® Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ is a trademark of Wi-Fi Alliance.

Този продукт съдържа софтуер с отворен първичен код. За да прегледате приложимите авторски права и други 
забележки, разрешенията и признаването на права, натиснете бързо бутона за рестартиране в отвора за 
рестартиране с края на кламер или подобен инструмент, когато е показан екранът Start mirroring. За да излезете, 
отново натиснете бързо бутона за рестартиране.
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