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Pro vaši bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné, 
protizákonné či proti místním předpisům.

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

Toto příslušenství slouží k rozšíření možnosti telefonu a umožňuje jeho používání s velkou 
obrazovkou. Nyní můžete různé věci dělat stejně jako na počítači.

Připojte příslušenství k obrazovce (monitoru nebo televizoru) a k telefonu a přidejte klávesnici 
a myš. Aplikace se mohou přizpůsobit velikosti obrazovky (zkušenosti s jednotlivými 
aplikacemi se však mohou lišit).* Telefon můžete i nadále používat nezávisle, když budete 
používat jinou aplikaci než aplikaci zobrazenou na velké obrazovce.
Připojený telefon příslušenství také nabíjí.
Chcete-li příslušenství využívat, musíte mít telefon Microsoft Lumia se systémem Windows 10, 
funkcí Continuum a konektorem USB-C™ podporujícím výstup obrazu DisplayPort. 
Potřebujete také monitor s konektorem DisplayPort nebo HDMI nebo kompatibilní adaptér. 
Toto příslušenství podporuje myši, klávesnice a velkokapacitní paměti kompatibilní 
s rozhraním USB 2.0 (podle operačního systému telefonu).
Další informace o aplikaci Continuum najdete v aplikaci.
Další informace o kompatibilitě, podpoře 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.
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Tlačítka a části

Seznámení se zařízením.
1 Konektor USB-C pro připojení 
telefonu
2 Kontrolka
3 Konektor USB pro nabíjení jiných 
zařízení 
4 Konektory USB pro zařízení USB
5 Konektor HDMI pro výstup obrazu
6 Konektor DisplayPort pro výstup 
obrazu
7 Nabíjecí konektor USB-C
8 Kabel USB-C
Nabíječka USB-C a kabel USB-C jsou součástí prodejního balení.
Kabely HDMI a DisplayPort se prodávají samostatně.
Některé příslušenství zmiňované v této uživatelské příručce může být prodáváno samostatně.

Upozornění: Konektory tohoto výrobku mohou obsahovat malé množství niklu. Osoby 
citlivé na nikl mohou po dlouhodobém kontaktu kůže s uvedenými částmi pociťovat 
příznaky.
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Připojení adaptéru k monitoru a k napájecímu 
zdroji

Začněte připojením kabelu HDMI nebo DisplayPort a napájení.
1. Připojte jeden konec kabelu HDMI nebo DisplayPort (oba jsou prodávány samostatně) ke 
konektoru HDMI nebo DisplayPort na příslušenství a druhý konec k monitoru nebo televizoru.

Tip: Pokud monitor nebo televizor nemá konektor HDMI nebo DisplayPort, můžete 
použít adaptér. Další informace o doporučených adaptérech najdete na adrese 
www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Připojte nabíječku ke konektoru pro nabíječku na zadní straně příslušenství a připojte 
nabíječku do zásuvky elektrické sítě. Rozsvítí se červená kontrolka.

3. Zapněte monitor nebo televizor a zkontrolujte, zda je vybrán správný režim vstupu.
Nyní můžete příslušenství připojit k telefonu.
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Připojení příslušenství k telefonu

Příslušenství můžete k telefonu připojovat kabelem USB-C.
Zkontrolujte, zda je příslušenství připojeno k monitoru nebo k televizoru a ke zdroji napájení.
Připojte jeden konec kabelu USB-C (je dodán v prodejním balení a označen modrou nálepkou) 
ke konektoru na přední straně příslušenství a druhý konec k telefonu. Rozsvítí se bílá kontrolka 
a uvidíte další informace o tom, co můžete s příslušenstvím dělat.

Tip: Oba konce kabelu USB-C jsou podobné a vzájemně zaměnitelné, nemusíte se tedy 
starat o to, který konec kam zapojíte.

Pro snadné ovládání aplikací zobrazovaných v televizoru nebo na monitoru připojte ke 
konektorům USB na zadní straně zařízení klávesnici a myš.

Tip: Pokud chcete konektory USB ponechat volné pro jiná zařízení, můžete k telefonu 
připojit myš nebo klávesnici Bluetooth. Telefon můžete používat i jako dotykovou 
podložku a virtuální klávesnici.
Tip: Pokud chcete jen promítat displej telefonu, přejeďte z horní části displeje dolů, 
klepněte na možnost Veškerá nastavení > Systém > Displej a přejděte k pokročilým 
nastavením. Pokud je zařízení připojeno k monitoru a telefonu, vidíte pouze pokročilá 
nastavení.

Podpora jednotlivých zařízení USB závisí na operačním systému telefonu. Další pokyny a úplný 
seznam podporovaných zařízení USB najdete na stránce www.microsoft.com/mobile/
support/.
Pokud na monitoru není zobrazena celá obrazovka telefonu, změňte nastavení velikosti 
obrazu na monitoru.
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Aktualizace softwaru zařízení

Telefon vás upozorní, když je k dispozici nová verze softwaru. Stačí postupovat podle pokynů 
zobrazených v telefonu.

Tip: Chcete-li aktualizace vyhledat ručně, klepněte na možnost Zařízení > HD-500.

Chcete-li zajistit úspěšnou aktualizaci, neodpojujte během aktualizace nabíječku ani žádný 
z kabelů.
Jakmile bude aktualizace připravena, odpojte nabíječku z elektrické zásuvky. Chcete-li v práci 
se zařízením pokračovat, znovu zastrčte nabíječku do elektrické zásuvky.
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Kontrolky

Zajímá vás, co znamenají různé kontrolky na zařízení?

Význam kontrolek

Svítí červeně Zařízení je připraveno k připojení k telefonu

Svítí bíle Zařízení je připojeno k telefonu

Bliká červeně Došlo k chybě. Postupujte podle pokynů 
zobrazených v telefonu.

Střídavě bliká bíle a červeně Probíhá aktualizace softwaru zařízení

Bliká bíle a poté bliká červeně Došlo k chybě. Vezměte zařízení do 
nejbližšího autorizovaného servisního 
střediska.
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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 přístroj navlhne, nechejte přístroj zcela 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.

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-100.

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

Autorská práva a další upozornění
Prohlášení o shodě

Společnost Microsoft Mobile Oy tímto prohlašuje, že tento výrobek HD-500 je ve shodě se základními požadavky a 
dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2004/108/ES.
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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.

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 
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.

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

USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.

*Pro některé funkce sady Office je nutné předplatné sady Office 365 (prodává se samostatně). Způsob práce 
a dostupnost se může lišit podle aplikací, zařízení či trhu.
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