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Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai 
lainvastaista.

HÄIRIÖT
Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden 
toimintaan.
VALTUUTETTU HUOLTO
Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.
AKUT, LATURIT JA MUUT LISÄLAITTEET
Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja muita lisälaitteita, jotka Microsoft Mobile on 
hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Älä yhdistä yhteensopimattomia 

tuotteita toisiinsa.
PIDÄ LAITE KUIVANA
Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.
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Tietoja lisälaitteesta

Tämän sovittimen avulla voit katsella puhelimen tai tablet-tietokoneen näytön näkymää 
televisiosta tai tietokoneen näytöstä.
Kun liität sovittimen HDMI-yhteensopivaan televisioon, voit jakaa puhelimen tai tablet-
tietokoneen sisällön televisioruutuun.
Sovittimen käyttö edellyttää Screen Projection -sovelluksella tai langattomalla näytöllä 
varustettua Lumia-laitetta tai Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-lähdelaitetta.
NFC toimii vain sellaisten Lumia-puhelimien kanssa, joissa on Laitekeskus 3.5 tai uudempi 
versio. Uusin versio on ladattavissa Kauppa-palvelusta.
Lisätietoja yhteensopivuudesta, tuesta, ohjelmien lataamisesta ja vianmäärityksestä on 
osoitteessa www.microsoft.com/mobile/support/.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän 
laitteen käyttöopas.
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Näppäimet ja osat

Opi tuntemaan laitteesi.
1 Micro-USB-laturiliitäntä
2 Palautuspainikkeen reikä
3 NFC-alue
4 Irrotettava NFC-levy
5 HDMI-kaapeliliitin
6 Merkkivalo
Tuotteen mukana ei toimiteta HDMI-
kaapelia.
Tämän tuotteen pinta ei sisällä nikkeliä.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Lue myös tuotteeseen kytkettävän 
laitteen käyttöopas.
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Liitä sovitin televisioon ja virtalähteeseen

Aloita käyttö liittämällä HDMI-kaapeli ja kytkemällä virtalähde pistorasiaan.
1. Liitä HDMI-kaapelin toinen pää sovittimen HDMI-porttiin ja toinen pää televisioon.
2. Liitä laturi sovittimeen ja kytke laturi pistorasiaan.
3. Varmista, että televisioon on kytketty virta ja että valittu syöttötapa on oikea.
Kun näkyviin tulee ohjeita sisältävä Start mirroring -näkymä, voit liittää sovittimen 
puhelimeen.
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Liitä sovitin puhelimeen tai tablet-tietokoneeseen

Aloita sisällön jakaminen puhelimesta liittämällä sovitin puhelimeen NFC-toiminnon avulla.
1. Varmista, että NFC-toiminto on käytössä puhelimessa.
2. Kosketa toisen laitteen NFC-aluetta toisen laitteen NFC-alueella.
3. Napauta puhelimen näytä toisessa näytössä -näkymässä kohtaa Screen Sharing.
4. Lopeta sisällön jako koskettamalla uudelleen toisen laitteen NFC-aluetta toisen laitteen 
NFC-alueella ja napauttamalla uudelleen kohtaa Screen Sharing näytä toisessa näytössä -
näkymässä.

Vihje: Irrota NFC-levy sovittimesta ja muodosta yhteys puhelimeen etätoimintona. 
Vaihtoehtoisesti voit myös antaa toisen henkilön muodostaa yhteyden omaan 
puhelimeensa levyn avulla – muista vain ensin katkaista yhteys omaan puhelimeesi.

Voit muodostaa yhteyden ilman NFC-toimintoa pyyhkäisemällä aloitusnäytössä vasemmalle 
ja napauttamalla kohtaa Asetukset > näytä toisessa näytössä.

Vihje: Lisää näytä toisessa näytössä toimintokeskuksen pikatoimintoihin.

Muodosta yhteys tablet-tietokoneeseen pyyhkäisemällä näytön oikeasta reunasta keskelle ja 
napauttamalla vaihtoehtoja Laitteet > Jaa > Lisää langaton näyttö > Screen Sharing. 
Kirjoita pyydettäessä tablet-tietokoneeseen televisioruudussa näkyvä PIN-koodi.
Jos puhelimen näytön koko näkymä ei näy televisiossa, muuta television kuvan kokoasetuksia.
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Palauta alkuperäiset asetukset

Jos haluat poistaa kaikki aiemmat yhteydet muihin laitteisiin ja palauttaa alkuperäiset 
asetukset, palauta sovittimen oletusasetukset. Voit myös palauttaa asetukset, jos sovittimen 
liittäminen laitteeseen aiheuttaa ongelmia.
Varmista, että sovitin on liitetty televisioon ja virtalähteeseen.
1. Odota, että televisiossa tulee esiin Start mirroring -näkymä.
2. Paina palautuspainikkeen reiässä olevaa palautuspainiketta 5 sekunnin ajan paperiliittimen 
päällä tai vastaavalla työkalulla.
Kun näkyviin tulee taas Start mirroring -näkymä, voit liittää sovittimen puhelimeen.
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Päivitä sovitinohjelmisto

Tarvitset USB-muistin ja USB-Y-kaapelin. Y-kaapelissa on oltava sopivat liittimet sovittimen 
liittämiseksi muistitikkuun ja virtalähteeseen (laturiin tai tietokoneeseen).
1. Liitä USB-muisti tietokoneeseen.
2. Siirry sovittimen tukisivustoon, lataa HD-10-ohjelmiston päivitystiedosto ja tallenna se 
muistitikun juurihakemistoon.
3. Liitä sovitin televisioon HDMI-kaapelilla.
4. Liitä USB-muisti ja virtalähde sovittimeen Y-kaapelilla.
Järjestelmä tarkistaa mahdolliset ohjelmistopäivitykset. Päivityksen aikana järjestelmä näyttää 
päivitysnäkymän. Älä irrota mitään kaapeleita päivityksen aikana.
5. Odota, että näyttöön tulee Start mirroring -näkymä.
6. Irrota Y-kaapeli sovittimesta ja liitä sitten laturi sovittimeen tavalliseen tapaan.
Ohjelmistopäivitys on nyt valmis.
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Tuotetietoja ja turvallisuutta koskevia tietoja

Laitteen ylläpito ja huolto
Käsittele laitetta, laturia ja lisälaitteita varovasti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua pitämään laitteesi toimintakunnossa.

• Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät 
elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna laitteen kuivua.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa.
• Älä säilytä laitetta kuumassa. Korkeat lämpötilat voivat vahingoittaa laitetta.
• Älä säilytä laitetta kylmässä. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka 

saattaa vahingoittaa laitetta.
• Älä avaa laitetta.
• Hyväksymättömät muutokset saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten 

vastaisia.
• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta tai akkua. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa laitetta.
• Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai 
muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityisiin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset 
valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Kaikki laitteessa käytetyt materiaalit voidaan 
kierrättää tai niitä voidaan käyttää energiantuotannossa. Katso tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta 
www.microsoft.com/mobile/recycle.

Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti

Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, 
että kaikki elektroniset tuotteet ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä 
tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Toimita ne kierrätyspisteeseen. Voit tarkistaa 
lähimmän kierrätyspisteen sijainnin jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta tai osoitteesta 
www.microsoft.com/mobile/support/. Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa 
www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Akku- ja laturitiedot
Lataa laite AC-20 tai AC-60-laturin avulla. Laturin pistoketyyppi voi vaihdella. 

Microsoft Mobile voi hyväksyä myös muiden akku- tai laturimallien käytön tämän laitteen kanssa.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet
Kehoon istutettujen lääketieteellisten laitteiden valmistajat suosittelevat, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 
senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, jotta vältettäisiin laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, 
joilla on tällainen laite, tulee toimia seuraavasti:

• Langaton laite tulee aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta.
• Langattomasta laitteesta on katkaistava virta, jos on syytä epäillä, että laite häiritsee lääketieteellistä laitetta.
• Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeita on noudatettava.
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Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen 
kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Hyväksyntätietoja (SAR)
Tämä laitemalli täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja 
radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, 
ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta 
riippumatta.

Altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). 
ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin kymmenen gramman 
kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta 
hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä HD-10 -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin 
muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio osoitteessa 
www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja saat jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, 
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee 
noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan sellaisena kuin se on. Sen virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai 
soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta mitään nimenomaista tai 
konkludenttista takuuta, ellei soveltuvalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Microsoft Mobile varaa itselleen oikeuden 
muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Microsoft Mobile tai sen lisenssinantajat eivät vastaa tietojen tai tulojen 
menetyksestä eivätkä mistään erityisistä, satunnaisista, epäsuorista tai välillisistä vahingoista.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen tai jakeleminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on 
kielletty ilman Microsoft Mobile myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti 
ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman 
ennakkoilmoitusta.

Microsoft Mobile ei tee lupauksia laitteen mukana toimitettujen kolmansien osapuolten sovellusten toimivuudesta, 
sisällöstä tai käyttäjätuesta, ei anna niistä takuuta eikä ota niistä mitään vastuuta. Käyttämällä sovellusta hyväksyt, että 
sovellus toimitetaan sellaisena kuin se on.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Tämä laite on FCC-normien osan 15 ja Industry Canadan lisenssittömien RSS-standardien mukainen. Käyttö on sallittu 
seuraavilla kahdella ehdolla: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös 
sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Lisätietoja on kohdassa 
transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Muutokset, joita Microsoft Mobile ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, 
voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huom! Tämä laite on testattu ja todettu luokan B digitaaliselle laitteelle asetettujen rajojen mukaiseksi FCC-normien 
osassa 15 kuvatulla tavalla. Näiden rajojen tarkoituksena on antaa kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan 
asuinalueella. Laite synnyttää, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa. Ohjeiden vastainen asennus ja käyttö voivat 
häiritä radioyhteyksiä. Kaikki asennukset eivät kuitenkaan välttämättä aiheuta häiriöitä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä 
radio- tai televisiolähetysten vastaanotossa (mikä voidaan todeta kytkemällä laitteeseen virta ja katkaisemalla siitä virta), 
yritä poistaa häiriö jollakin seuraavista tavoista:
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• Suuntaa vastaanotinantenni uudelleen tai siirrä se toiseen paikkaan.
• Siirrä laite ja vastaanotin kauemmas toisistaan.
• Kytke laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin se pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
• Pyydä apua myyjältä tai kokeneelta radio- ja TV-asentajalta.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Kaikki oikeudet pidätetään. Microsoft, Windows, Windows-logo ja Lumia ovat Microsoft-
konsernin tavaramerkkejä. Kolmannen osapuolen tuotteiden nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä.

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.

Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmia. Saat näkyviin tietoja voimassa olevista tekijänoikeuksista ja muita 
huomautuksia, lupia ja ilmoituksia painamalla lyhyesti palautuspainikkeen reiässä olevaa palautuspainiketta 
paperiliittimen päällä tai vastaavalla työkalulla, kun näkyvissä on Start mirroring -näkymä. Lopeta painamalla 
palautuspainiketta uudelleen lyhyesti.
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