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Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy 
törvénysértő lehet.

INTERFERENCIA
A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre 
kihatással lehet.
SZAKSZERVIZ
A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.
AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK
Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Microsoft Mobile által jóváhagyott 
akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk 

nem kompatibilis termékeket.
A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON
A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.
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A tartozék ismertetése

Ezzel az adapterrel tévén vagy monitoron jeleníthetjük meg telefonunk vagy táblagépünk 
képernyőjének tartalmát.
Csatlakoztassuk az adaptert egy HDMI-kompatibilis tévéhez, így telefonunk vagy táblagépünk 
tartalmát a tévé képernyőjén jeleníthetjük meg.
Az adapter használatához képernyő-kivetítésre vagy vezeték nélküli megjelenítésre alkalmas 
Lumia készülék vagy Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ forráskészülék szükséges.
Az NFC kizárólag olyan Lumia telefonokon működik, amelyeken a Készülékközpont 3.5-ös 
vagy újabb verziója fut. A legújabb verzió a Áruház letöltések lapon tölthető le.
A kompatibilitással, a támogatással, a szoftverletöltésekkel és a problémamegoldással 
kapcsolatos további információk a www.microsoft.com/mobile/support/ webhelyen 
érhetők el.
A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott 
eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.
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Gombok és részek

Ismerkedjünk meg készülékünkkel.
1 Micro-USB-töltő csatlakozóaljzata
2 Alaphelyzetbe állítási nyílás
3 NFC-terület
4 Leválasztható NFC-lemez
5 A HDMI-kábel csatlakozóaljzata
6 Jelzőfény
Ehhez a termékhez nem tartozik HDMI-
kábel.
A készülék felülete nikkelmentes.
A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott 
eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.
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Az adapter csatlakoztatása tévéhez és a 
tápellátáshoz

Első lépésként csatlakoztassuk a HDMI-kábelt és csatlakoztassuk a tápegységet.
1. Csatlakoztassuk a HDMI-kábel egyik végét az adapter HDMI-portjához, a másik végét pedig 
a tévéhez.
2. Csatlakoztassuk a töltőt az adapterhez, majd a töltőt csatlakoztassuk fali 
csatlakozóaljzathoz.
3. Győződjünk meg arról, hogy a tévé be van kapcsolva, és a megfelelő beviteli mód van 
kiválasztva.
Amikor megjelenik az utasításokat tartalmazó Start mirroring képernyő, akkor az adaptert 
csatlakoztathatjuk telefonunkhoz.
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Az adapter csatlakoztatása telefonhoz vagy 
táblagéphez

A telefonon lévő tartalom tükrözésének elkezdéséhez az NFC funkció használatával 
csatlakoztassuk az adaptert telefonunkhoz.
1. Ellenőrizzük, hogy az NFC funkció be van-e kapcsolva a telefonon.
2. Érintsük egymáshoz a két készülék NFC-területét.
3. A telefon képernyő kivetítése nézetében érintsük meg a Screen Sharing lehetőséget.
4. A tartalomtükrözés leállításához ismét érintsük egymáshoz az NFC-területeket, majd újra 
érintsük meg a Screen Sharing lehetőséget a képernyő kivetítése nézetben.

Tipp: Válasszuk le az NFC-lemezt az adapterről, és csatlakozzunk telefonunkhoz távolról. 
A lemezt átadhatjuk másoknak is telefonjuk csatlakoztatásához, de ne felejtsük el előbb 
leválasztani a saját telefonunkat.

Az NFC használata nélküli csatlakozáshoz a kezdőképernyőn lapozzunk balra, majd érintsük 
meg a Beállítások > képernyő kivetítése lehetőséget.

Tipp: A képernyő kivetítése felvehető a gyorsműveletek közé a műveletközpontban.

Táblagép csatlakoztatásához lapozzunk befelé a képernyő jobb szélétől, majd koppintsunk a 
Készülékek > Projekt > Vezeték nélküli kijelző hozzáadása > Screen Sharing. Ha a 
rendszer kéri, táblagépünkön írjuk be a tévé képernyőjén látható PIN-kódot.
Ha a tévénken nem látható teljesen a telefon képernyője, módosítsuk a tévénk képméret-
beállításait.
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Gyári beállítások visszaállítása

Ha törölni szeretnénk a többi készülékkel létrehozott összes korábbi kapcsolatot és szeretnénk 
visszaállítani a gyári beállításokat, állítsuk alaphelyzetbe az adaptert. Az alaphelyzetbe 
állítással akkor is próbálkozhatunk, ha az adaptert nem sikerült készülékhez csatlakoztatni.
Győződjünk meg arról, hogy az adapter csatlakoztatva van a tévéhez és a tápellátáshoz.
1. Várjunk, amíg a Start mirroring képernyő megjelenik a tévé képernyőjén.
2. Kiegyenesített gemkapoccsal vagy hasonló eszközzel nyúljunk be az alaphelyzetbe állítási 
gombot tartalmazó nyílásba, és 5 másodpercig tartsuk nyomva a gombot.
Amikor ismét megjelenik a Start mirroring képernyő, csatlakoztathatjuk az adaptert a 
telefonhoz.
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Az adapter szoftverének frissítése

A művelethez USB flash meghajtó és USB Y-kábel szükséges. Az Y-kábel csatlakozóinak 
olyanoknak kell lenniük, hogy az adaptert csatlakoztatni lehessen az USB flash meghajtóhoz 
és a tápellátáshoz (töltőhöz vagy számítógéphez).
1. Az USB flash meghajtót csatlakoztassuk egy számítógéphez.
2. Keressük fel az adapter terméktámogatási webhelyét, töltsük le a HD-10 szoftverfrissítés 
fájlját, és mentsük azt az USB flash meghajtó gyökérmappájába.
3. Az adaptert csatlakoztassuk egy tévéhez HDMI-kábellel.
4. Az USB flash meghajtót és a tápellátást csatlakoztassuk az adapterhez az Y-kábellel.
A rendszer ellenőrzi a szoftverfrissítéseket, és frissítéskor megjeleníti a frissítési képernyőt. 
Frissítés közben ne húzzuk ki egyik kábelt sem.
5. Várjunk, amíg megjelenik a Start mirroring képernyő.
6. Húzzuk ki az Y-kábelt az adapterből, majd csatlakoztassuk a töltőt az adapterhez a szokásos 
módon.
Ezzel befejeződött a szoftverfrissítés.
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A termékre és a biztonságra vonatkozó 
információk

A készülékkel való bánásmód
Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek abban, hogy fenntartsuk 
a készülék működőképességét.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az 
elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg 
teljesen megszárad.

• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen.
• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet károsíthatja a készüléket.
• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében 

lecsapódó pára károsíthatja a készüléket.
• Ne nyissuk ki a készüléket.
• A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok 

megsértésével járhat.
• A készüléket és akkumulátort ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti a 

készüléket.
• Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.

A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel 
hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk törlődhetnek.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt 
gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A 
készülék minden anyaga újrahasznosítható nyersanyagként vagy energiaként. A termékek újrahasznosításának 
módjáról a www.microsoft.com/mobile/recycle webhelyen olvashatunk.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma

A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekes szemétgyűjtő-tartály 
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket és akkumulátort az élettartamuk 
végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg: vigyük 
el a begyűjtőhelyre. A legközelebbi begyűjtőhelyekről a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságnál, illetve a 
www.microsoft.com/mobile/support/ webhelyen található további információ. A készülékre vonatkozó további 
környezetvédelmi információkat a www.microsoft.com/mobile/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Akkumulátor és töltő – tudnivalók
A készülék töltéséhez AC-20 vagy AC-60 típusú töltőt használjunk. A töltőcsatlakozó típusa többféle lehet. 

A Microsoft Mobile további akkumulátor- és töltőtípusokat tehet elérhetővé ehhez a készülékhez.
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Beültetett orvosi eszközök
A beültetésre szánt orvosi eszközök gyártóinak javaslata szerint az orvosi eszközzel való esetleges interferencia 
elkerülése érdekében a vezeték nélküli készülékek és az orvosi eszköz között ajánlatos legalább 15,3 centiméter (6 
hüvelyk) távolságot tartani. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

• A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
• Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha feltételezhető, hogy interferencia jött létre.
• Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk 
háziorvosunkhoz.

Hitelesítési információ (SAR)
Ez a készüléktípus megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

Az eszköz egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja 
meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos 
szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól 
és egészségi állapottól függetlenül.

A kibocsátási irányelvek a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-
irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan tíz gramm emberi szövetre 
értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb 
energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon.

A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb 
megjegyzések
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A Microsoft Mobile Oy kijelenti, hogy ez a HD-10 készülék mindenben megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető 
követelményeinek, valamint egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya 
megtalálható a www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk a márkakereskedőhöz. Ez az 
eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok 
exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Ez az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül nem 
jelenti semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garancia vállalását a jelen dokumentum pontosságával, 
megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy 
adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Microsoft Mobile fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot 
bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Microsoft Mobile és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között 
– semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen 
különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható és nem terjeszthető 
a Microsoft Mobile előzetes írásbeli engedélye nélkül. A Microsoft Mobile a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A 
Microsoft Mobile fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit 
előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Microsoft Mobile nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által 
készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás 
használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát.
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AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS 
szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros 
interferenciát; és (2) Az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést 
eredményezhet. További információk elérhetősége: transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. A Microsoft Mobile 
által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére 
vonatkozó jogát.

Megjegyzés: Az eszköz a tesztelése során megfelelt a Class B digitális eszközök korlátozásainak az FCC-szabályzat 15. 
része szerint. Ezeket a korlátozásokat a lakókörnyezetben való telepítés esetén fellépő káros interferenciák elleni 
megfelelő védelemhez tervezték. Ez a készülék rádiófrekvenciás sugárzást generál, használ és sugározhat, valamint ha 
nem az utasításoknak megfelelően van telepítve és használva, káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. 
Azonban nincs rá garancia, hogy ilyen interferencia nem lép fel egy adott telepítés esetén. Ha a készülék káros 
interferenciát okos a rádió- vagy televízióadásban, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, akkor a 
felhasználónak érdemes megpróbálnia elhárítani az interferenciát a következő műveletekkel:

• Forgassuk el vagy helyezzük át az antennát.
• Növeljük a távolságot a készülék és a rádió- vagy tévékészülék között.
• Csatlakoztassuk a készüléket egy olyan konnektorhoz, amelyhez nem csatlakozik rádió- vagy tévékészülék.
• Kérjünk segítséget a forgalmazótól vagy egy tapasztalt rádió-, illetve tévészerelőtől.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. A Microsoft, a Windows, a Windows logó és a Lumia A(z) a 
Microsoft vállalatcsoport védjegye. A harmadik felek termékének vagy cégének neve védjegy is lehet, amelyet az adott 
védjegy tulajdonosa birtokol.

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.

A készülék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz. A vonatkozó szerzői jogi és egyéb figyelmeztetések, engedélyek és 
tudomásulvételezések megjelenítéséhez egy kiegyenesített gemkapoccsal vagy hasonló eszközzel nyomjuk meg 
gyorsan az alaphelyzetbe állítás nyílásában található gombot, amikor megjelenik a Start mirroring képernyő. A 
kilépéshez újból nyomjuk meg gyorsan az alaphelyzetbe állítás gombját.

© 2014 Microsoft Mobile. Minden jog fenntartva. 12

http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html

	Tartalom
	Biztonság
	A tartozék ismertetése
	Gombok és részek
	Az adapter csatlakoztatása tévéhez és a tápellátáshoz
	Az adapter csatlakoztatása telefonhoz vagy táblagéphez
	Gyári beállítások visszaállítása
	Az adapter szoftverének frissítése
	A termékre és a biztonságra vonatkozó információk
	A készülékkel való bánásmód
	Akkumulátor és töltő – tudnivalók
	Beültetett orvosi eszközök
	Hitelesítési információ (SAR)

	A szerzői jogokkal kapcsolatos és egyéb megjegyzések

