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Turvallisuutesi vuoksi

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai 
paikallisten lakien ja säädösten vastaista.

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

Tällä lisälaitteella voit laajentaa puhelimen toimintoja liittämällä puhelimeen suuren näytön. 
Näin voit käyttää puhelintasi kuin tietokonetta.

Liitä lisälaite näyttöön tai televisioon sekä puhelimeen ja lisää sitten näppäimistö ja hiiri. 
Sovellukset mukautuvat joustavasti näytön kokoon (käyttökokemus voi vaihdella eri 
sovelluksissa).* Voit edelleen käyttää puhelinta itsenäisesti ja käyttää siinä eri sovellusta kuin 
suuressa näytössä.
Kun lisälaite on liitettynä, puhelin myös latautuu.
Lisälaitteen käyttöä varten tarvitaan Windows 10 -käyttöjärjestelmällä varustettu Microsoft 
Lumia -puhelin, jossa on Continuum ja DisplayPort-videolähtöä tukeva USB-C™-liitäntä. Lisäksi 
tarvitaan DisplayPort- tai HDMI-liitännällä varustettu näyttö. Jos näytössä on erilainen liitäntä, 
tarvitaan yhteensopiva sovitin. Lisälaite tukee USB 2.0 -yhteensopivia hiiriä, näppäimistöjä ja 
massamuistilaitteita (jos puhelimen käyttöjärjestelmä tukee niitä).
Lisätietoja Continuum-toiminnosta on Continuum-sovelluksessa.
Lisätietoja yhteensopivuudesta, tuesta 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 USB-C-liitäntä puhelinta varten
2 Merkkivalo
3 USB-liitäntä muiden laitteiden 
lataamista varten 
4 USB-liitännät USB-laitteita varten
5 HDMI-liitäntä videolähtöä varten
6 DisplayPort-liitäntä videolähtöä 
varten
7 USB-C-laturiliitäntä
8 USB-C-kaapeli
USB-C-laturi ja USB-C-kaapeli sisältyvät myyntipakkaukseen.
HDMI- ja DisplayPort-kaapelit myydään erikseen.
Jotkin tässä käyttöoppaassa mainitut lisälaitteet myydään ehkä erikseen.

Varoitus: Tämän tuotteen Liittimet voivat sisältää pieniä määriä nikkeliä. Nikkelille 
herkistyneet henkilöt voivat saada oireita, jos nämä osat ovat kosketuksissa ihoon pitkiä 
aikoja.
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Liitä lisälaite tietokoneen näyttöön ja 
virtalähteeseen

Aloita käyttö liittämällä HDMI- tai DisplayPort-kaapeli ja kytkemällä virtalähde pistorasiaan.
1. Liitä HDMI- tai DisplayPort-kaapelin (molemmat myydään erikseen) toinen pää lisälaitteen 
HDMI- tai DisplayPort-liitäntään ja toinen pää tietokoneen näyttöön tai televisioon.

Vihje: Jos tietokoneen näytössä tai televisiossa ei ole HDMI- tai DisplayPort-liitäntää, 
voit käyttää sovitinta. Lisätietoja suositeltavista sovittimista on osoitteessa 
www.microsoft.com/mobile/support/.

2. Liitä laturi lisälaitteen takaosassa olevaan laturiliittimeen ja kytke laturi pistorasiaan. 
Punainen merkkivalo syttyy.

3. Kytke virta tietokoneen näyttöön tai televisioon ja varmista, että valittu syöttötapa on oikea.
Voit nyt liittää lisälaitteen puhelimeen.
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Liitä lisälaite puhelimeen

Liitä lisälaite puhelimeen USB-C-kaapelilla.
Varmista, että lisälaite on liitetty tietokoneen näyttöön tai televisioon sekä virtalähteeseen.
Liitä (myyntipakkaukseen sisältyvän ja sinisellä tarralla merkityn) USB-C-kaapelin toinen pää 
lisälaitteen etuosassa olevaan liitäntään ja toinen pää puhelimeen. Valkoinen merkkivalo 
syttyy ja näkyviin tulee lisätietoja siitä, mitä lisälaitteella voi tehdä.

Vihje: USB-C-kaapelin molemmat päät ovat samanlaiset, joten kaapelin voi huoletta 
liittää kummin päin tahansa.

Voit käyttää sovelluksia helposti televisiossa tai tietokoneen näytössä, kun liität näppäimistön 
ja hiiren lisälaitteen takana oleviin USB-liitäntöihin.

Vihje: Jos haluat jättää USB-liitännät vapaiksi muita laitteita varten, voit liittää puhelimen 
Bluetooth-hiireen tai -näppäimistöön. Voit myös käyttää puhelinta kosketuslevynä ja 
virtuaalisena näppäimistönä.
Vihje: Jos haluat vain jakaa puhelimen näytön, pyyhkäise näytön yläreunasta alaspäin, 
napauta kohtaa Kaikki asetukset > Järjestelmä > Näyttö ja siirry lisäasetuksiin. 
Lisäasetukset tulevat näkyviin vain, jos lisälaite on liitetty tietokoneen näyttöön ja 
puhelimeen.

USB-laitteiden tuki vaihtelee puhelimen käyttöjärjestelmän mukaan. Lisäohjeita ja täydellinen 
luettelo tuetuista USB-laitteista on osoitteessa www.microsoft.com/mobile/support/.
Jos puhelimen näytön koko näkymä ei näy tietokoneen näytössä, muuta tietokoneen näytön 
kuvan kokoasetuksia.
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Päivitä lisälaitteen ohjelmisto

Puhelin ilmoittaa, kun uusi ohjelmistoversio on käytettävissä. Noudata vain puhelimen 
näyttöön tulevia ohjeita.

Vihje: Voit tarkistaa päivitykset manuaalisesti napauttamalla kohtaa Lisälaitteet > 
HD-500.

Jotta päivitys varmasti onnistuisi, älä irrota laturia tai mitään kaapeleita päivityksen aikana.
Kun päivitys on valmis, irrota laturi pistorasiasta. Voit jatkaa lisälaitteen käyttöä kytkemällä 
laturin takaisin pistorasiaan.
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Merkkivalot

Ehditkö jo miettiä lisälaitteen eri valojen merkitystä?

Merkkivalojen merkitykset

Jatkuva punainen Lisälaitteen voi nyt liittää puhelimeen

Jatkuva valkoinen Lisälaite on liitetty puhelimeen

Vilkkuva punainen On tapahtunut virhe. Noudata puhelimen 
näyttöön tulevia ohjeita.

Vuorotteleva valkoinen ja punainen Lisälaitteen ohjelmistopäivitys on meneillään

Vilkkuva punainen, jonka jälkeen vilkkuva 
valkoinen

On tapahtunut virhe. Vie lisälaite lähimpään 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
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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.

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-100-laturin avulla.

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

Tekijänoikeudet ja muita huomautuksia
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Microsoft Mobile Oy vakuuttaa, että tämä HD-500 -laite on direktiivin 2004/108/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin 
muiden soveltuvien säännösten mukainen.
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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 Mobilen myöntämää kirjallista ennakkolupaa. Microsoft Mobile kehittää tuotteitaan jatkuvasti 
ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman 
ennakkoilmoitusta.

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:

• 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.

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

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

*Tiettyjen Officen ominaisuuksien käyttämiseen tarvitaan Office 365 -tilaus (myydään erikseen). Käyttökokemus ja 
saatavuus vaihtelevat sovelluksen, laitteen ja alueen mukaan.
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