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Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem.
FORSTYRRELSER
Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke 
funktionsdygtigheden.
KVALIFICERET SERVICE
Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.
BATTERIER, OPLADERE OG ANDET TILBEHØR
Brug kun batterier, opladere og andet tilbehør, der er godkendt af Microsoft Mobile til 
brug med denne enhed. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.
HOLD ENHEDEN TØR
Enheden er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.
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Om dit tilbehør

Med denne adapter kan du få vist skærmen på din telefon eller tablet på dit tv eller din 
computerskærm.
Tilslut adapteren til et HDMI-kompatibelt tv – så kan du se indholdet på din telefon eller tablet 
på tv-skærmen.
Hvis du vil bruge adapteren, skal du have en Lumia-enhed med skærmprojektion eller trådløs 
skærm eller en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ -lydenhed.
NFC kan kun benyttes på Lumia-telefoner med Enheds-hub 3.5 eller højere. Den nyeste version 
kan downloades fra Store.
Du kan finde flere oplysninger om kompatibilitet, support, softwaredownloads og fejlfinding 
på www.microsoft.com/mobile/support/.
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også 
brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet.
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Taster og dele

Lær din enhed at kende.
1 Micro-USB-opladerstik
2 Knap/hul til nulstilling
3 NFC-område
4 Flytbar NFC-plade
5 HDMI-kabelstik
6 Indikator
Dette produkt omfatter ikke et HDMI-
kabel.
Produktets overflade er nikkelfri.
Læs denne brugervejledning omhyggeligt, inden du tager produktet i brug. Læs også 
brugervejledningen til den enhed, som du tilslutter produktet.
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Tilslut adapteren til tv'et og til strømforsyningen

Tilslut et HDMI-kabel, og tilslut strømforsyningen for at komme i gang.
1. Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på adapteren og den anden ende til 
tv'et.
2. Tilslut opladeren til adapteren, og sæt opladeren i en stikkontakt.
3. Sørg for, at tv'et er tændt, og at den korrekte inputkilde er valgt.
Når du ser skærmen Start mirroring med instruktioner, kan du tilslutte adapteren til din 
telefon.
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Tilslut din adapter til din telefon eller tablet

Tilslut din adapter til din telefon via NFC for at starte spejlingen.
1. Sørg for, at NFC er slået til på din telefon.
2. Tryk NFC-områderne på de 2 enheder mod hinanden.
3. I visningen vis min skærm på telefonen skal du trykke på Screen Sharing.
4. Hvis du vil stoppe spejlingen af indhold, skal du trykke NFC-områder mod hinanden og 
igen trykke på Screen Sharing i visningen vis min skærm.

Tip! Fjern NFC-pladen fra adapteren, og tilslut telefonen fra længere afstand. Du kan 
lade en anden person bruge pladen til at tilslutte sin telefon – men du skal huske at 
frakoble din telefon først.

Hvis du vil tilslutte uden at bruge NFC, skal du stryge til venstre på startskærmen og trykke 
på Indstillinger > vis min skærm.

Tip! Føj vis min skærm til dine kvikhandlinger i handlingscenteret.

Du tilslutter en tablet ved at stryge ind fra højre på skærmen og trykke på Enheder > Projicer 
> Tilføj en trådløs skærm > Screen Sharing. Skriv den pinkode, der vises på tv-skærmen, 
på din tablet, hvis du bliver bedt om det.
Hvis dit tv ikke viser hele telefonskærmen, skal du ændre indstillingerne for billedstørrelse på 
dit tv.
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Gendan fabriksindstillingerne

Hvis du vil slette alle tidligere tilslutninger til andre enheder og gendanne 
fabriksindstillingerne, skal du nulstille din adapter. Du kan også prøve at nulstille, hvis der er 
problemer med at tilslutte adapteren til en enhed.
Sørg for, at adapteren er tilsluttet et tv og en strømforsyning.
1. Vent, indtil skærmen Start mirroring vises på tv-skærmen.
2. Tryk med enden af en papirclips eller et lignende værktøj på knappen i nulstillingshullet. 
Du skal trykke på knappen i 5 sekunder.
Når skærmen Start mirroring vises igen, kan du tilslutte adapteren til en telefon.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes. 8



Opdater adaptersoftwaren

Du skal have et USB-flashdrev og et USB Y-kabel. Y-kablet skal have stik, der gør det muligt 
at tilslutte adapteren til dit flashdrev og en strømforsyning (en oplader eller en computer).
1. Tilslut USB-flashdrevet til en computer.
2. Gå til adapterens supportwebsted, download opdateringen til HD-10-softwaren, og gem 
den i hovedmappen på flashdrevet.
3. Tilslut din adapter til et tv med et HDMI-kabel.
4. Tilslut USB-flashdrevet og en strømforsyning til adapteren med Y-kablet.
Systemet søger efter softwareopdateringer, og opdateringsskærmen vises under 
opdateringen. Du må ikke tage nogen kabler ud under opdateringen.
5. Vent, indtil skærmen Start mirroring vises.
6. Tag Y-kablet ud af adapteren, og tilslut opladeren til din adapter på den normale måde.
Softwareopdateringen er nu fuldført.
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Produkt- og sikkerhedsoplysninger

Vedligeholdelse af enheden
Enheden, opladeren og tilbehøret skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at sikre, at din enhed 
fungerer uden problemer.

• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der 
korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre.

• Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede eller snavsede omgivelser.
• Enheden må ikke opbevares ved høje temperaturer. Høje temperaturer kan beskadige enheden.
• Enheden må ikke opbevares ved lave temperaturer. Når enheden bliver varmere og opnår sin normale temperatur 

igen, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige den.
• Åbn ikke enheden.
• Hvis der foretages ændringer, som ikke er godkendt, kan det beskadige enheden, og det kan være ulovligt i 

henhold til lovgivningen om radioudstyr.
• Pas på, at du ikke kommer til at tabe, slå eller ryste enheden eller batteriet. Hårdhændet behandling kan ødelægge 

den.
• Brug kun en blød, ren og tør klud til at rengøre enhedens overflade.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre 
magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Genbrug

Aflever altid dine brugte elektroniske produkter, batterier samt emballage på særlige indsamlingssteder. Dermed er du 
med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme genbrug af materialer. Alle enhedens materialer 
kan genanvendes som materialer og energi. Du kan finde oplysninger om, hvordan du kan genbruge dine produkter, 
på www.microsoft.com/mobile/recycle.

Skraldespandssymbol med kryds over

Skraldespanden med kryds over på produktet, batteriet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse 
om, at alle elektriske og elektroniske produkter og batterier skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal 
anvendes. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald: Indlever dem til genbrug. Du kan finde 
oplysninger om den nærmeste genbrugscentral hos de lokale myndigheder, der er ansvarlige for affald og genbrug, 
eller på www.microsoft.com/mobile/support/. Se www.microsoft.com/mobile/ecoprofile for at få flere 
miljørelaterede oplysninger om enheden.

Oplysninger om batteri og oplader
Oplad enheden med en oplader af typen AC-20 eller AC-60. Stiktypen på opladeren kan variere. 

Microsoft Mobile kan producere yderligere batteri- eller opladermodeller, som kan bruges til denne enhed.

Indopereret medicinsk udstyr
For at undgå potentielle forstyrrelser anbefaler producenter af indopereret medicinsk udstyr, at der er en afstand på 
mindst 15,3 centimeter mellem en trådløs enhed og det medicinske udstyr. Personer med sådant udstyr skal gøre 
følgende:

• Altid opbevare den trådløse enhed mere end 15,3 centimeter fra det medicinske udstyr.
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• Slukke den trådløse enhed, hvis der er grund til at tro, at enheden forårsager forstyrrelser.
• Følge anvisningerne fra producenten af det indopererede medicinske udstyr.

Kontakt din læge, hvis du har nogen spørgsmål vedrørende brug af den trådløse enhed i forbindelse med indopereret 
medicinsk udstyr.

Oplysninger om certificering (SAR)
Denne enhed overholder retningslinjerne vedrørende eksponering for radiobølger.

Enheden er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret, så de eksponeringsgrænser for radiobølger, som 
anbefales i de internationale retningslinjer, ikke overskrides. Disse retningslinjer er udarbejdet af den uafhængige 
videnskabelige organisation ICNIRP og indeholder sikkerhedsmarginer, som har til hensigt at sikre alle personers 
sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

I eksponeringsretningslinjerne anvendes der en måleenhed, som kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-
grænse, der er angivet i ICNIRP-retningslinjerne, er 2,0 watt/kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram væv. Test for 
SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede 
frekvensbånd.

Ophavsrettigheder og andre bemærkninger
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Microsoft Mobile Oy erklærer herved, at dette HD-10 produkt overholder de væsentligste krav og øvrige relevante 
bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen findes på adressen www.microsoft.com/
mobile/declaration-of-conformity.

Produkternes tilgængelighed kan variere fra område til område. Kontakt din forhandler for at få flere oplysninger. Denne 
enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre 
lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, 
stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende 
garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller 
indholdet af dette dokument. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det 
tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I videst muligt omfang tilladt efter gældende lovgivning er hverken Microsoft Mobile eller nogen af Microsoft Mobiles 
licensgivere under ingen omstændigheder ansvarlige for tab af data eller omsætning eller nogen form for særlige, 
hændelige, adækvate eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del 
af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. 
Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden 
forudgående varsel.

Microsoft Mobile indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, 
indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, 
at appen leveres, som den er og forefindes.

MEDDELELSE FRA FCC/INDUSTRY CANADA

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler og Industry Canadas licensfritagede RSS-standard(er). Ved brug af 
enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden 
skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere 
oplysninger under transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af 
Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

Bemærk! Dette udstyr er blevet testet og overholder grænserne for en digital enhed i klasse B i henhold til afsnit 15 i 
FCC's regler. Disse grænser er udviklet til at give rimelig beskyttelse mod skadelige forstyrrelser i en privat installation. 
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Dette udstyr genererer, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og bruges i henhold 
til anvisningerne, kan det forårsage skadelige forstyrrelser i radiokommunikationen. Der er dog ingen garanti for, at 
der ikke kan opstå forstyrrelser i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelige forstyrrelser i radio- 
eller tv-modtagelsen, hvilket kan fastslås ved at slukke udstyret og derefter tænde det igen, anbefales det, at brugeren 
afhjælper forstyrrelsen ved at benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

• Drej eller flyt modtagerantennen.
• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
• Slut udstyret til en stikkontakt i et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
• Kontakt forhandleren eller en erfaren radio-/tv-tekniker for at få hjælp.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes. Microsoft, Windows, Windows-logoet og Lumia er 
varemærker tilhørende gruppen af virksomheder under Microsoft. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker 
(TM), der tilhører de respektive ejere.

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.

Dette produkt indeholder open source-software. Hvis du vil se de gældende copyrightoplysninger og andre relaterede 
meddelelser, tilladelser og anerkendelser, skal du trykke hurtigt på nulstillingsknappen i nulstillingshullet med enden 
af en papirclips eller et lignende værktøj, når skærmen Start mirroring vises. Tryk hurtigt på nulstillingsknappen igen 
for at lukke visningen.
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