
Uživatelská příručka
Microsoft Screen Sharing for Lumia 
Phones (HD-10)

1.1. vydání CS



Obsah
Bezpečnost 3
Informace o tomto příslušenství 4
Tlačítka a části 5
Připojení adaptéru k televizoru 
a k napájecímu zdroji 6
Připojení adaptéru k telefonu nebo 
k tabletu 7
Obnovení nastavení z výroby 8
Aktualizujte software adaptéru 9
Informace o výrobku 
a bezpečnostní informace 10
Autorská práva a další upozornění 11

Uživatelská příručka
Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

© 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. 2



Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo 
protizákonné.

RUŠIVÉ VLIVY
Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit 
jejich provoz.
KVALIFIKOVANÝ SERVIS
Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.
BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Microsoft 
Mobile pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.
UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU
Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.
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Informace o tomto příslušenství

S tímto adaptérem můžete promítat obrazovku telefonu nebo tabletu do televizoru nebo 
monitoru.
Připojte adaptér k televizoru kompatibilnímu s rozhraním HDMI a uvidíte obsah telefonu nebo 
tabletu promítnutý na obrazovku telefonu.
Chcete-li adaptér používat, potřebujete zařízení Lumia s promítáním obrazu nebo bezdrátový 
displej nebo zdrojové zařízení Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.
Funkce NFC pracuje pouze s telefony Lumia s aplikací Centrum zařízení verze 3.5 nebo novější. 
Nejnovější verzi si můžete stáhnout z webu Store.
Další informace o kompatibilitě, podpoře, stahování softwaru a řešení potíží najdete na webu 
www.microsoft.com/mobile/support/.
Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte si také 
uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.

© 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. 4

http://www.microsoft.com/mobile/support/


Tlačítka a části

Seznámení se zařízením.
1 Nabíjecí konektor micro-USB
2 Otvor pro resetování
3 Oblast NFC
4 Odnímatelný disk NFC
5 Konektor pro kabel HDMI
6 Kontrolka
Tento výrobek neobsahuje kabel HDMI.
Povrch tohoto výrobku neobsahuje nikl.
Před prvním použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku. Přečtěte si také 
uživatelskou příručku k zařízením, která k výrobku připojujete.
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Připojení adaptéru k televizoru a k napájecímu 
zdroji

Začněte připojením kabelu HDMI a napájení.
1. Jeden konec kabelu HDMI připojte k portu HDMI v adaptéru a druhý konec k televizoru.
2. Připojte nabíječku k adaptéru a zastrčte nabíječku do elektrické zásuvky.
3. Zkontrolujte, zda je zapnutý televizor a zda je vybrán správný režim vstupu.
Když je zobrazena obrazovka Start mirroring s pokyny, jste připraveni na připojení adaptéru 
k telefonu.
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Připojení adaptéru k telefonu nebo k tabletu

Chcete-li zahájit promítání obsahu z telefonu, připojte adaptér pomocí funkce NFC k telefonu.
1. Zkontrolujte, zda je v telefonu zapnuta funkce NFC.
2. Dotkněte se oblastmi NFC obou zařízení.
3. V zobrazení zobrazit mou obrazovku v telefonu klepněte na možnost Screen Sharing.
4. Chcete-li promítání obsahu ukončit, znovu se dotkněte oblastmi NFC a°znovu klepněte na 
možnost Screen Sharing (v zobrazení zobrazit mou obrazovku).

Tip: Odpojte disk NFC od adaptéru a připojte ho na dálku k telefonu. Disk můžete předat 
i jiné osobě a připojit její telefon – jen předtím nezapomeňte odpojit svůj telefon.

Chcete-li se připojit bez funkce NFC, přejeďte na úvodní obrazovce vlevo a°klepněte na 
možnost Nastavení > zobrazit mou obrazovku.

Tip: Přidejte funkci zobrazit mou obrazovku k rychlým akcím v centru akcí.

Chcete-li připojit tablet, přejeďte z pravé strany displeje do středu a°klepněte na možnost 
Zařízení > Projekt > Přidat bezdrátový displej > Screen Sharing. Když se vás tablet zeptá, 
zadejte kód PIN zobrazený na televizní obrazovce.
Pokud v televizoru není zobrazena celá obrazovka telefonu, změňte nastavení velikosti obrazu 
v televizoru.
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Obnovení nastavení z výroby

Chcete-li vymazat všechna předchozí připojení k jiným zařízením a obnovit nastavení z výroby, 
resetujte adaptér. Resetování můžete vyzkoušet i v situaci, kdy má adaptér potíže s připojením 
k zařízení.
Zkontrolujte, zda je adaptér připojen k televizoru a ke zdroji napájení.
1. Počkejte na zobrazení obrazovky Start mirroring na televizoru.
2. Koncem sponky nebo podobným nástrojem stiskněte na 5 sekund tlačítko resetování 
v otvoru pro resetování.
Když je znovu zobrazena obrazovka Start mirroring s pokyny, jste připraveni na připojení 
adaptéru k telefonu.
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Aktualizujte software adaptéru

Potřebujete klíčenku USB a kabel USB Y. Kabel Y musí mít vhodné konektory pro připojení 
adaptéru ke klíčence a ke zdroji napájení (nabíječku nebo počítač).
1. Připojte klíčenku USB k počítači.
2. Přejděte na web podpory adaptéru, stáhněte soubor s aktualizací pro zařízení HD-10 
a uložte ho do hlavní složky klíčenky.
3. Připojte adaptér kabelem HDMI k televizoru.
4. Kabelem Y připojte k adaptéru klíčenku USB a zdroj napájení.
Systém zkontroluje aktualizace softwaru a při aktualizaci zobrazí obrazovku aktualizace. 
Během aktualizace neodpojujte žádné kabely.
5. Počkejte na zobrazení obrazovky Start mirroring.
6. Odpojte kabel Y od adaptéru a obvyklým způsobem připojte nabíječku k adaptéru.
Aktualizace softwaru je hotova.
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Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Péče o zařízení
Se zařízením, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj 
v provozu.

• Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují 
korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.

• Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
• Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou zařízení poškodit.
• Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může 

poškodit.
• Zařízení neotevírejte.
• Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
• Nedovolte, aby přístroj ani baterie upadly nebo byly vystaveny silným otřesům, netřeste přístrojem ani baterií. 

Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
• Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.

Části přístroje jsou magnetické. K přístroji mohou být přitahovány kovové materiály. Do blízkosti přístroje neukládejte 
kreditní karty nebo jiné magnetické nosiče informací, protože by mohlo dojít k vymazání informací uložených na těchto 
nosičích.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím 
pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. 
Všechny materiály, z nichž je přístroj vyroben, lze obnovit jako materiály a energii. Informace o recyklaci výrobků najdete 
na adrese www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbol přeškrtnutého kontejneru

Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, 
že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného 
sběru. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu: odevzdejte je k recyklaci. Informace o nejbližším 
recyklačním středisku zjistíte u příslušného místního úřadu nebo na adrese www.microsoft.com/mobile/support/. 
Další informace o ochraně životního prostředí související se zařízením najdete na adrese www.microsoft.com/mobile/
ecoprofile.

Informace o baterii a nabíječce
Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-20 nebo AC-60. Typ zástrčky nabíječky se může lišit. 

Společnost Microsoft Mobile může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Implantované zdravotnické přístroje
Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým 
přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými 
přístroji by:

• Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
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• Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
• Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se 
na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Certifikační informace (SAR)
Tento model přístroje splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám.

Tento přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení 
rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tyto předpisy připravila nezávislá vědecká organizace ICNIRP 
a obsahují bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific 
Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty 
na deset gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem 
pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích.

Autorská práva a další upozornění
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek HD-10 je ve shodě se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese 
www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Dostupnost výrobků se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce. Tento přístroj může 
obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných 
v USA a dalších zemích. Obcházení zákonů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a 
spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné 
další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. 
Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo 
ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Microsoft Mobile ani jakýkoli z jejích 
poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, 
následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo rozšiřování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze 
po předchozím písemném souhlasu společnosti Microsoft Mobile. Společnost Microsoft Mobile se řídí politikou 
neustálého vývoje. Společnost Microsoft Mobile si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků 
popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Microsoft Mobile nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané 
s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. 
Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC/INDUSTRY CANADA

Tento přístroj splňuje normy RSS podle části 15 pravidel FCC a licenční výjimky Industry Canada. Provoz musí splňovat 
následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré 
zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Další informace najdete na webu 
transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny 
společností Microsoft Mobile, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 
pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v 
domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a 
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používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při 
určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a 
televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu 
tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

• Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
• Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
• Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
• O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows, logo Windows a Lumia jsou ochranné 
známky skupiny společností Microsoft. Výrobky a názvy jiných výrobců mohou být ochrannými známkami příslušných 
vlastníků.

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.

Tento výrobek obsahuje software open source. Chcete-li zobrazit příslušná upozornění na autorská práva a další 
upozornění, oprávnění a uznání, krátce během zobrazení obrazovky Start mirroring stiskněte tlačítko pro resetování 
v otvoru pro resetování. Pro ukončení znovu rychle stiskněte tlačítko pro resetování.
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