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Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of 
onwettig zijn.

STORING
Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het 
apparaat negatief beïnvloeden.
DESKUNDIG ONDERHOUD
Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.
BATTERIJEN, LADERS EN ANDERE ACCESSOIRES
Gebruik alleen batterijen, laders en andere toebehoren die door Microsoft Mobile zijn 
goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Sluit geen incompatibele producten aan.
HOUD HET APPARAAT DROOG
Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.
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Over uw accessoire

Met deze adapter kunt u op uw tv of monitor het scherm van uw telefoon of tablet bekijken.
Sluit de adapter op een HDMI-compatibele tv aan en u kunt de inhoud op uw telefoon of 
tablet zien die op het tv-scherm wordt gedupliceerd.
Als u de adapter wilt gebruiken, moet u beschikken over een Lumia-apparaat met 
schermprojectie of draadloos scherm, of een Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-bronapparaat.
NFC werkt alleen op Lumia-telefoons met Apparaat-hub 3.5 of hoger. De nieuwste versie is 
verkrijgbaar via downloads van Store.
Voor meer informatie over compatibiliteit, ondersteuning, softwaredownloads en het 
oplossen van problemen gaat u naar www.microsoft.com/mobile/support/.
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. 
Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.
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Toetsen en onderdelen

Leer uw apparaat kennen.
1 Aansluiting Micro-USB-lader
2 Resetgaatje
3 NFC-gebied
4 Verwijderbare NFC-schijf
5 HDMI-kabelaansluiting
6 Indicatielampje
Dit product bevat geen HDMI-kabel.
Het oppervlak van dit product is 
nikkelvrij.
Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. 
Raadpleeg ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u met het product verbindt.
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Uw adapter aansluiten op de televisie en de 
voedingseenheid

Sluit een HDMI-kabel en de voedingseenheid aan om aan de slag te kunnen.
1. Sluit één uiteinde van een HDMI-kabel aan op de HDMI-poort van de adapter, en het andere 
uiteinde op de televisie.
2. Sluit de lader aan op de adapter en steek de stekker van de lader in het stopcontact.
3. Zorg ervoor dat uw televisie is ingeschakeld en dat de juiste invoermodus is geselecteerd.
Als u het scherm Start mirroring (Dupliceren starten) met instructies ziet, kunt u de adapter 
aansluiten op uw telefoon.
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Uw adapter op uw telefoon of tablet aansluiten

Als u inhoud van uw telefoon wilt dupliceren, sluit u de adapter aan op uw telefoon met behulp 
van NFC.
1. Zorg ervoor dat u NFC op uw telefoon hebt ingeschakeld.
2. Raak de NFC-gebieden van de 2 apparaten tegelijkertijd aan.
3. In de weergave mijn scherm projecteren op uw telefoon, tikt u op Screen Sharing.
4. Als u met het dupliceren van inhoud wilt stoppen, raakt u de NFC-gebieden opnieuw 
tegelijkertijd aan en tikt u op Screen Sharing in de weergave mijn scherm projecteren.

Tip: Verwijder de NFC-schijf van de adapter en maak vanaf afstand verbinding met uw 
telefoon. U kunt ook iemand anders de schijf laten gebruiken om zijn/haar telefoon aan 
te sluiten. Vergeet niet om eerst de verbinding met uw telefoon te verbreken.

Als u verbinding wilt maken zonder NFC, veegt u naar links op het startscherm en tikt u op 
Instellingen > mijn scherm projecteren.

Tip: Voeg mijn scherm projecteren toe aan uw snelle acties in het actiecentrum.

Als u een verbinding met een tablet wilt maken, veegt u vanaf de rechterkant van het scherm 
naar binnen en tikt u op Devices (Apparaten) > Project > Add a wireless display (Een 
draadloos scherm toevoegen) > Screen Sharing. Als erom wordt gevraagd, typt u op uw 
tablet de PIN-code in die op het tv-scherm wordt weergegeven.
Als uw tv niet het hele telefoonscherm weergeeft, wijzigt u de instellingen van de beeldgrootte 
op uw tv.
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De fabrieksinstellingen herstellen

Reset uw adapter als u alle eerdere verbindingen met andere apparaten wilt wissen en de 
fabrieksinstellingen wilt herstellen. U kunt ook proberen om te resetten als u problemen 
ondervindt bij het maken van verbinding tussen de adapter en een apparaat.
Zorg ervoor dat de adapter is aangesloten op en tv en voedingseenheid.
1. Wacht totdat het scherm Start mirroring (Dupliceren starten) op het tv-scherm wordt 
weergegeven.
2. Druk gedurende 5 seconden met het uiteinde van een paperclip op de resetknop in het 
resetgaatje.
Als het scherm Start mirroring (Dupliceren starten) weer zichtbaar is, kunt u verbinding 
maken tussen de adapter en een telefoon.
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Uw adaptersoftware bijwerken

U hebt een USB-flashstation en een USB-Y-kabel nodig. De Y-kabel moet passende 
connectors hebben om uw adapter aan te sluiten op het flashstation en een voedingseenheid 
(een lader of een computer).
1. Sluit het USB-flashstation aan op een computer.
2. Ga naar de ondersteuningswebsite van de adapter, download het HD-10-software-
updatebestand en sla dit op in de hoofddirectory van het flashstation.
3. Sluit de adapter met een HDMI-kabel op een tv aan.
4. Sluit het USB-flashstation en een voedingseenheid met de Y-kabel aan op uw adapter.
Het systeem controleert op software-updates en het updatescherm wordt weergeven als het 
systeem bezig is met bijwerken. Verwijder geen kabels tijdens de update.
5. Wacht totdat op het scherm Start mirroring (Dupliceren starten) wordt weergegeven.
6. Verwijder de Y-kabel uit de adapter en sluit de lader zoals gewoonlijk op de adapter aan.
De software-update is nu voltooid.
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Product- en veiligheidsinformatie

Uw apparaat onderhouden
Behandel uw apparaat, lader en toebehoren met zorg. Met de volgende suggesties houdt u uw apparaat in werking.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen 
bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, laat u het drogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen.
• Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen het apparaat beschadigen.
• Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale 

temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan waardoor het beschadigd kan raken.
• Open het apparaat niet.
• Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving 

met betrekking tot radioapparaten.
• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat of de batterij. Een ruwe behandeling kan het 

beschadigen.
• Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.

Bepaalde onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metaalhoudende materialen kunnen door dit apparaat worden 
aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de 
gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende 
verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het 
hergebruik van materialen. Alle materialen van het apparaat kunnen worden hergebruikt als materiaal en energie. Voor 
het recyclen van uw producten kijkt u op www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbool van een doorgestreepte container

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat 
alle elektrische en elektronische producten en batterijen na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling 
moeten worden aangeboden. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil: neem ze mee voor recycling. Voor 
meer informatie over het dichtstbijzijnde recyclepunt raadpleegt u de milieudienst van uw plaatselijke overheid of gaat 
u naar www.microsoft.com/mobile/support/. Raadpleeg www.microsoft.com/mobile/ecoprofile voor meer 
informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Informatie over de batterij en de lader
Laad uw apparaat op met een AC-20 of AC-60-lader. De type van de stekker van de lader kan verschillen. 

Microsoft Mobile kan eventueel ook andere batterij- of ladermodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen.

Geïmplanteerde medisch apparaten
Om mogelijke storing te voorkomen, raden fabrikanten van geïmplanteerde medische apparatuur aan om draadloze 
apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het 
volgende rekening houden:

• Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. 10

http://www.microsoft.com/mobile/recycle
http://www.microsoft.com/mobile/support/
http://www.microsoft.com/mobile/ecoprofile


• Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
• Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerd medisch apparaat hebt, 
neemt u contact op met uw zorginstelling.

Informatie over certificatie (SAR)
Dit apparaatmodel voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven 
die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door 
de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle 
personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de 
richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamsweefsel. Bij tests voor SAR 
worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane 
energieniveau gebruikt.

Copyright- en andere vermeldingen
CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart Microsoft Mobile Oy dat dit product HD-10 in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere 
relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de 
volgende website: www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

De beschikbaarheid van producten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw dealer. 
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving 
betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke 
recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit 
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties 
betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Microsoft Mobile behoudt zich te allen 
tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Microsoft Mobile of een van haar 
licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige 
bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

Reproductie, overdracht of distributie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Microsoft Mobile is verboden. Microsoft Mobile hanteert een beleid van 
continue ontwikkeling. Microsoft Mobile behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen 
en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Microsoft Mobile doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de 
functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor apps van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een applicatie 
te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en Industry Canada-licentievrijstelling voor RSS-standaard(s). De 
werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken 
en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg 
kunnen hebben. Ga voor meer informatie naar transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Alle veranderingen of 
aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Microsoft Mobile zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om 
met deze apparatuur te werken tenietdoen.
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Let op: Dit apparaat is getest en voldoet aan de voorschriften voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 
van de FCC regels. Deze voorschriften zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie bij gebruik binnenshuis. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, 
indien het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd of gebruikt, schadelijke storing op radiocommunicatie 
veroorzaken. Er kan echter geen garantie worden gegeven dat bepaalde installaties storingsvrij zullen functioneren. U 
kunt controleren of de apparatuur storing veroorzaakt door deze uit te schakelen. Als de storing stopt, wordt deze 
waarschijnlijk veroorzaakt door de apparatuur. Veroorzaakt de apparatuur storingen in radio- of televisieontvangst, 
dan kan de gebruiker de storing proberen te verhelpen door één of meer van de volgende maatregelen te nemen:

• Draai de televisie -of radioantenne totdat de storing stopt.
• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de radio of televisie.
• Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waarop de radio en televisie zijn aangesloten.
• Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisie-reparateur voor hulp.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Windows, het Windows-logo en Lumia zijn 
handelsmerken van de Microsoft-groep van bedrijven. Producten/namen van derden kunnen het handelsmerk van de 
respectievelijke eigenaren zijn.

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.

Dit product bevat opensourcesoftware. Als u het toepasselijke copyright en andere kennisgevingen, machtigingen en 
dankbetuigingen wilt bekijken, drukt u snel met het uiteinde van een paperclip of een soortgelijk materiaal op de 
resetknop in het resetgaatje wanneer het scherm Start mirroring (Start dupliceren) zichtbaar is. Om af te sluiten, 
drukt u opnieuw snel op de resetknop.
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