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Για την ασφάλειά σας

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη συμμόρφωση με αυτές μπορεί να αποβεί επικίνδυνη 
ή να αντίκειται προς τους τοπικούς νόμους και διατάξεις.

ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Μόνο ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να αναλαμβάνει την εγκατάσταση ή τη 
συντήρηση αυτού του προϊόντος.
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες, φορτιστές και άλλα εξαρτήματα που έχουν εγκριθεί 
από τη Microsoft Mobile για χρήση με αυτήν τη συσκευή. Μη συνδέετε ασύμβατα 

προϊόντα.
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΣΤΕΓΝΗ
Η συσκευή δεν είναι ανθεκτική στο νερό. Διατηρείτε την στεγνή.
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Πληροφορίες για το εξάρτημά σας

Αυτό το εξάρτημα σας επιτρέπει να διευρύνετε τις δυνατότητες του τηλεφώνου σας για 
χρήση σε μεγάλη οθόνη. Τώρα, μπορείτε να εργάζεστε με το τηλέφωνό σας με το ίδιο στιλ 
όπως και με έναν υπολογιστή.

Συνδέστε το εξάρτημα σε μια οθόνη (υπολογιστή ή τηλεόρασης) και στο τηλέφωνό σας και, 
στη συνέχεια, προσθέστε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Οι εφαρμογές προβάλλονται 
στο μέγεθος της συνδεδεμένης οθόνης (έχετε υπόψη σας ότι η εμπειρία των εφαρμογών 
ενδέχεται να ποικίλλει).* Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ανεξάρτητα το 
τηλέφωνό σας, χρησιμοποιώντας μια άλλη εφαρμογή, διαφορετική από αυτήν που 
εμφανίζεται στη μεγάλη οθόνη.
Όταν είναι συνδεδεμένο, το εξάρτημα φορτίζει επίσης το τηλέφωνό σας.
Για να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα, θα χρειαστείτε ένα τηλέφωνο Lumia με λειτουργικό 
σύστημα Windows 10, την εφαρμογή Continuum και υποδοχή USB-C™ που να υποστηρίζει 
έξοδο εικόνας DisplayPort. Θα χρειαστείτε επίσης μια οθόνη με υποδοχή DisplayPort ή HDMI 
ή έναν συμβατό προσαρμογέα. Το εξάρτημα υποστηρίζει ποντίκια, πληκτρολόγια και 
συσκευές μαζικής αποθήκευσης που είναι συμβατές με USB 2.0 (ανάλογα με το λειτουργικό 
σύστημα του τηλεφώνου).
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Continuum, ανατρέξτε στην εφαρμογή 
Continuum.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα, για υποστήριξη και για οδηγίες 
αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/
support/.
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Διαβάστε 
επίσης τις οδηγίες χρήσης για τη συσκευή που συνδέετε στο προϊόν.
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Πλήκτρα και μέρη

Γνωρίστε τη συσκευή σας.
1 Υποδοχή USB-C για τη σύνδεση 
του τηλεφώνου
2 Ενδεικτική λυχνία
3 Υποδοχή USB για τη φόρτιση 
άλλων συσκευών 
4 Υποδοχές USB για συσκευές USB
5 Υποδοχή HDMI για την έξοδο 
εικόνας
6 Υποδοχή DisplayPort για έξοδο 
εικόνας
7 Υποδοχή φορτιστή USB-C
8 Καλώδιο USB-C
Ο φορτιστής USB-C και το καλώδιο USB-C περιλαμβάνονται στη συσκευασία πώλησης.
Τα καλώδια HDMI και DisplayPort πωλούνται ξεχωριστά.
Ορισμένα από τα εξαρτήματα που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ενδέχεται 
να πωλούνται ξεχωριστά.

Προειδοποίηση: Τα βύσματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να περιέχουν μικρή 
ποσότητα νικελίου. Εάν έχετε ευαισθησία στο νικέλιο, ενδέχεται να παρουσιαστούν 
συμπτώματα ύστερα από παρατεταμένη επαφή του δέρματος με τα συγκεκριμένα 
μέρη.
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Σύνδεση του εξαρτήματος με την οθόνη και την 
πηγή τροφοδοσίας

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ή DisplayPort και την πηγή τροφοδοσίας για να ξεκινήσετε.
1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI ή DisplayPort (και τα δύο διατίθενται 
ξεχωριστά) στην υποδοχή HDMI ή DisplayPort του εξαρτήματος και το άλλο άκρο στην 
οθόνη ή την τηλεόρασή σας.

Συμβουλή: Εάν η οθόνη ή η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει υποδοχή HDMI ή DisplayPort, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμογέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τους προτεινόμενους προσαρμογείς, επισκεφτείτε τη διεύθυνση 
www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Συνδέστε το φορτιστή στην υποδοχή φορτιστή στην πίσω πλευρά του εξαρτήματος και, 
κατόπιν, συνδέστε το φορτιστή στην πρίζα. Ανάβει μια κόκκινη ενδεικτική λυχνία.

3. Ενεργοποιήστε την οθόνη ή την τηλεόρασή σας και βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή 
λειτουργία εισόδου.
Είστε έτοιμοι, τώρα, να συνδέσετε το εξάρτημα με το τηλέφωνό σας.
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Σύνδεση του εξαρτήματος με το τηλέφωνό σας

Συνδέστε το εξάρτημα με το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB-C.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα είναι συνδεδεμένο με την οθόνη ή την τηλεόρασή σας και με 
την πηγή τροφοδοσίας.
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου USB-C (παρέχεται στη συσκευασία πώλησης και 
επισημαίνεται με μπλε αυτοκόλλητο) στην αντίστοιχη υποδοχή που υπάρχει στην 
μπροστινή πλευρά του εξαρτήματος και το άλλο άκρο στο τηλέφωνό σας. Ανάβει μια λευκή 
ενδεικτική λυχνία και μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι 
μπορείτε να κάνετε με το εξάρτημα.

Συμβουλή: Και τα δύο άκρα του καλωδίου USB-C είναι παρόμοια και αντιστρέψιμα, 
επομένως δεν χρειάζεται να σας απασχολεί με ποια φορά θα συνδέσετε το καλώδιο.

Για να ελέγχετε εύκολα εφαρμογές στην τηλεόραση ή σε μια οθόνη, συνδέστε ένα 
πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι στις υποδοχές USB στην πίσω πλευρά του εξαρτήματος 
τηλεφώνου.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να έχετε τις υποδοχές USB ελεύθερες για άλλες συσκευές, 
μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με ένα ποντίκι ή πληκτρολόγιο Bluetooth. 
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ως πινακίδα αφής (touchpad) 
και ως εικονικό πληκτρολόγιο.
Συμβουλή: Εάν θέλετε απλώς να κάνετε προβολή της οθόνης του τηλεφώνου σας, 
σαρώστε με το δάχτυλο την οθόνη προς τα κάτω από το επάνω μέρος της και, στη 
συνέχεια, πατήστε Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Οθόνη και μεταβείτε στις 
σύνθετες ρυθμίσεις. Οι σύνθετες ρυθμίσεις εμφανίζονται μόνο εάν έχετε συνδέσει το 
εξάρτημα τηλεφώνου με την οθόνη και το τηλέφωνο.

Η υποστήριξη συσκευών USB εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα του τηλεφώνου σας. 
Για περισσότερες οδηγίες και μια πλήρη λίστα υποστηριζόμενων συσκευών USB, 
επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/support/.
Εάν η οθόνη σας δεν εμφανίζει ολόκληρη την οθόνη του τηλεφώνου σας, αλλάξτε τις 
ρυθμίσεις μεγέθους εικόνας στην οθόνη σας.
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Ενημέρωση του λογισμικού του εξαρτήματος 
τηλεφώνου

Το τηλέφωνό σας σάς ειδοποιεί όποτε διατίθεται μια νέα έκδοση λογισμικού. Απλώς 
ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου σας.

Συμβουλή: Για να πραγματοποιήσετε μη αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις, εσείς οι 
ίδιοι, πατήστε Μικροεφαρμογές > HD-500.

Για να διασφαλίσετε μια επιτυχή ενημέρωση, μην αποσυνδέσετε το φορτιστή ή 
οποιοδήποτε καλώδιο κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης.
Όταν η ενημέρωση ολοκληρωθεί, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα. Για να 
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το εξάρτημα τηλεφώνου, συνδέστε ξανά το φορτιστή στην 
πρίζα.
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Ενδεικτικές λυχνίες

Αναρωτιέστε τι υποδηλώνουν οι διάφορες φωτεινές ενδείξεις στο εξάρτημα τηλεφώνου;

Μοτίβα ενδεικτικής λυχνίας

Σταθερό κόκκινο Το εξάρτημα τηλεφώνου είναι έτοιμο να 
συνδεθεί με το τηλέφωνό σας

Σταθερό λευκό Το εξάρτημα τηλεφώνου είναι συνδεδεμένο 
με το τηλέφωνό σας

Κόκκινο που αναβοσβήνει Υπάρχει σφάλμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες 
που εμφανίζονται στο τηλέφωνό σας.

Εναλλασσόμενο λευκό και κόκκινο Η ενημέρωση λογισμικού του εξαρτήματος 
τηλεφώνου είναι σε εξέλιξη

Κόκκινο που αναβοσβήνει και, στη 
συνέχεια, λευκό που αναβοσβήνει

Υπάρχει σφάλμα. Παραδώστε το αξεσουάρ 
τηλεφώνου στο πλησιέστερο 
εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής 
εξυπηρέτησης.
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Πληροφορίες για το προϊόν και την ασφάλεια

Φροντίδα της συσκευής σας
Να μεταχειρίζεστε με προσοχή τη συσκευή, το φορτιστή και τα εξαρτήματα. Οι παρακάτω υποδείξεις θα σας 
βοηθήσουν να διατηρήσετε τη συσκευή σας σε καλή λειτουργική κατάσταση.

• Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν 
μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή σας βραχεί, αφήστε τη συσκευή 
να στεγνώσει.

• Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη ή ρύπους.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Οι υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να 

προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με χαμηλές θερμοκρασίες. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική 

της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να προκληθεί βλάβη σε 
αυτήν.

• Μην ανοίγετε τη συσκευή.
• Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη συσκευή και να παραβιάσουν 

κανονισμούς που διέπουν τις ασύρματες συσκευές.
• Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην υποβάλετε σε κραδασμούς τη συσκευή ή την μπαταρία. Ο βίαιος 

χειρισμός μπορεί να προκαλέσει θραύση.
• Για τον καθαρισμό της επιφάνειας της συσκευής να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά ένα μαλακό, καθαρό και 

στεγνό ύφασμα.

Ανακύκλωση

Πάντα να επιστρέφετε τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρονικά προϊόντα, τις μπαταρίες και τα υλικά συσκευασίας σε ειδικά 
σημεία συλλογής. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλετε στην παρεμπόδιση της ανεξέλεγκτης απόρριψης και προωθείτε 
την ανακύκλωση των υλικών. Όλα τα υλικά της συσκευής μπορούν να ανακτηθούν είτε ως υλικά είτε ως ενέργεια. 
Για πληροφορίες σχετικά με τους διαθέσιμους τρόπους ανακύκλωσης των προϊόντων σας, μεταβείτε στη διεύθυνση 
www.microsoft.com/mobile/recycle.

Σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων που εμφανίζεται στο προϊόν, την μπαταρία, τα έγγραφα ή τη 
συσκευασία σας υπενθυμίζει ότι όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι μπαταρίες πρέπει να 
απορρίπτονται σε ειδικά σημεία περισυλλογής στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής τους. Μην απορρίπτετε αυτά 
τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου: παραδώστε τα για ανακύκλωση. Για πληροφορίες σχετικά με το 
πλησιέστερο σε εσάς σημείο ανακύκλωσης, απευθυνθείτε στον τοπικό σας φορέα διαχείρισης αποβλήτων ή 
μεταβείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/support/. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/mobile/
ecoprofile.

Πληροφορίες για την μπαταρία και το φορτιστή
Φορτίζετε τη συσκευή σας με το φορτιστή AC-100.

Η Microsoft Mobile ενδέχεται να κάνει διαθέσιμα και άλλα μοντέλα μπαταριών ή φορτιστών για αυτήν τη συσκευή.
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Πνευματικά δικαιώματα και άλλες νομικές 
δηλώσεις
Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα, η Microsoft Mobile Oy δηλώνει ότι το παρόν προϊόν HD-500 συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις 
απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ.

Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει κατά περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, 
τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. 
και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Τα περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται «ως έχει». Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την 
ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την 
αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει 
το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Microsoft 
Mobile ή οι δικαιοπάροχοί της για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, 
παρεπόμενη ή έμμεση ζημιά τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μεταβίβαση ή η διανομή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος 
εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Microsoft Mobile. Η Microsoft 
Mobile ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της. Η Microsoft Mobile διατηρεί το δικαίωμα να 
επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση.

Ανακοίνωση της FCC/Industry Canada

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC και τα απαλλασσόμενα από χορήγηση άδειας 
πρότυπα RSS του οργανισμού Industry Canada. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο παρακάτω όρους: 
(1) Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να δημιουργεί επιβλαβείς παρεμβολές, και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να δέχεται 
οποιεσδήποτε παρεμβολές λαμβάνει, συμπεριλαμβανομένων παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν 
ανεπιθύμητη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στη διεύθυνση transition.fcc.gov/oet/rfsafety/
rf-faqs.html. Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή που δεν εγκρίνονται ρητώς από τη Microsoft 
Mobile ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται αυτόν τον εξοπλισμό.

Σημείωση: Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και συμμορφώνεται με τα όρια ψηφιακής συσκευής Κατηγορίας Β, 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς FCC, Μέρος 15. Αυτά τα όρια έχουν θεσπιστεί για την παροχή δέουσας προστασίας 
από επιζήμιες παρεμβολές σε χώρους κατοικιών. Ο παρών εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει 
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν δεν εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να 
προκαλέσει επιζήμιες παρεμβολές σε ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση πως δεν θα 
πραγματοποιηθούν παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο παρών εξοπλισμός προκαλεί επιζήμιες 
παρεμβολές στη λήψη του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης, γεγονός που μπορεί να διαπιστωθεί με την 
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση της συσκευής, ο χρήστης καλείται να προσπαθήσει να διορθώσει την παρεμβολή 
χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω μέτρα:

• Αλλαγή προσανατολισμού ή τοποθεσίας της κεραίας λήψης.
• Αύξηση της απόστασης ανάμεσα στον εξοπλισμό και το δέκτη.
• Σύνδεση του εξοπλισμού σε πρίζα διαφορετικού κυκλώματος από αυτό που είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.
• Παροχή βοήθειας από αντιπρόσωπο ή έμπειρο τεχνικό ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού.

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

Η ονομασία USB-C™ is a trademark of USB Implementers Forum.
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*Για ορισμένες λειτουργίες του Office, απαιτείται συνδρομή στο Office 365 (πωλείται ξεχωριστά). Η εμπειρία και η 
διαθεσιμότητα ποικίλλουν ανάλογα με την εφαρμογή, τη συσκευή και την αγορά.
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