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Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu prostymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych 
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei 
mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.
BATERIE, ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA
Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę 
Microsoft Mobile do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych 

produktów.
DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.
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Akcesorium — informacje

Adapter umożliwia wyświetlanie ekranu telefonu lub tabletu na ekranie telewizora lub 
monitora.
Po podłączeniu adaptera do telewizora z portem HDMI można oglądać na ekranie telewizora 
materiały z telefonu lub tabletu.
Do korzystania z adaptera jest wymagane urządzenie Lumia, które obsługuje projekcję na 
ekranie lub wyświetlaczu bezprzewodowym, albo urządzenie źródłowe obsługujące standard 
Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.
NFC współpracuje tylko z telefonami Lumia z aplikacją Koncentrator urządzeń w wersji 3.5 lub 
nowszej. Najnowsza wersja jest dostępna do pobrania w serwisie Sklep.
Więcej informacji o kompatybilności, pomocy technicznej, pobieraniu oprogramowania i 
rozwiązywaniu problemów znajdziesz na stronie www.microsoft.com/mobile/support/.
Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także 
z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.
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Klawisze i części

Poznaj swoje urządzenie.
1 Złącze micro-USB ładowarki
2 Otwór do resetowania
3 Obszar NFC
4 Odłączany dysk NFC
5 Złącze kabla HDMI
6 Wskaźnik świetlny
Ten produkt nie zawiera kabla HDMI.
Żaden element obudowy produktu nie 
zawiera niklu.
Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję obsługi. Zapoznaj się także 
z instrukcją obsługi urządzenia podłączanego do produktu.
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Podłączanie adaptera do telewizora i źródła 
zasilania

Aby rozpocząć, podłącz kabel HDMI i włącz zasilanie.
1. Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI do portu HDMI adaptera, a drugą do telewizora.
2. Podłącz ładowarkę do adaptera, a następnie do gniazdka sieci elektrycznej.
3. Upewnij się, że telewizor jest włączony oraz że został wybrany odpowiedni tryb wejściowy.
Gdy zobaczysz ekran Start mirroring z instrukcjami, możesz podłączyć adapter do telefonu.
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Podłączanie adaptera do telefonu lub tabletu

Aby rozpocząć dublowanie materiałów z telefonu, podłącz do niego adapter za pomocą 
funkcji NFC.
1. Upewnij się, że funkcja NFC jest włączona w telefonie.
2. Zetknij oba urządzenia obszarami NFC.
3. W widoku wyświetl mój ekran w telefonie dotknij Screen Sharing.
4. Aby zatrzymać dublowanie materiałów, ponownie zetknij urządzenia obszarami NFC, a 
następnie dotknij Screen Sharing w widoku wyświetl mój ekran.

Wskazówka: Odłącz dysk NFC od adaptera i podłącz zdalnie do telefonu. Za pomocą 
dysku możesz także podłączyć telefon innej osoby, ale pamiętaj, aby najpierw odłączyć 
swój.

Aby połączyć urządzenia bez korzystania z funkcji NFC, na ekranie startowym przesuń palcem 
w lewo i dotknij Ustawienia > wyświetl mój ekran.

Wskazówka: Dodaj wyświetl mój ekran do szybkich akcji w centrum akcji.

Aby podłączyć tablet, przesuń palcem od prawej krawędzi do środka ekranu, a następnie 
dotknij Urządzenia > Projekt > Dodaj wyświetlacz bezprzewodowy > Screen Sharing. 
Jeżeli zostanie wyświetlony monit, wpisz na tablecie kod PIN widoczny na ekranie telewizora.
Jeśli na telewizorze nie jest wyświetlany cały ekran telefonu, zmień ustawienia rozmiaru zdjęcia 
na telewizorze.
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Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeżeli chcesz wyczyścić wszystkie poprzednie połączenia z innymi urządzeniami i przywrócić 
ustawienia fabryczne, zresetuj adapter. Adapter można także zresetować, jeśli pojawią się 
problemy z podłączeniem go do urządzenia.
Upewnij się, że adapter jest podłączony do telewizora i źródła zasilania.
1. Zaczekaj, aż na ekranie telewizora pojawi się ekran Start mirroring.
2. Używając końcówki spinacza do papieru lub podobnego narzędzia, naciśnij przycisk 
wewnątrz otworu do resetowania i przytrzymaj przez 5 sekund.
Gdy znowu zobaczysz ekran Start mirroring, możesz podłączyć adapter do telefonu.

© 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. 8



Aktualizacja oprogramowania adaptera

Potrzebujesz dysku USB flash i kabla USB Y. Kabel Y musi mieć odpowiednie złącza, 
umożliwiające podłączenie adaptera do dysku flash i źródła zasilania (ładowarki lub 
komputera).
1. Podłącz dysk USB flash do komputera.
2. Przejdź do strony pomocy technicznej adaptera, pobierz plik z aktualizacją oprogramowania 
urządzenia HD-10 i zapisz go w folderze głównym dysku flash.
3. Podłącz adapter do telewizora za pomocą kabla HDMI.
4. Podłącz dysk USB flash i źródło zasilania do adaptera za pomocą kabla Y.
System sprawdzi dostępność aktualizacji oprogramowania, a podczas aktualizowania 
wyświetli odpowiedni ekran. Nie odłączaj kabli podczas aktualizacji.
5. Zaczekaj, aż pojawi się ekran Start mirroring.
6. Odłącz kabel Y od adaptera i podłącz do niego ładowarkę.
Oprogramowanie jest już zaktualizowane.
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Informacje dotyczące produktu i bezpieczeństwa

Dbaj o swoje urządzenie
Urządzeniem, ładowarką i akcesoriami należy posługiwać się ostrożnie. Przestrzeganie poniższych wskazówek pomoże 
w zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia.

• Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać 
związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia pozostaw 
je do wyschnięcia.

• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych lub zapylonych.
• Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą uszkodzić urządzenie.
• Nie przechowuj urządzenia w niskich temperaturach. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, 

w jego wnętrzu może zgromadzić się wilgoć, która spowoduje uszkodzenie.
• Nie otwieraj urządzenia.
• Modyfikacje dokonywane bez upoważnienia mogą uszkodzić urządzenie i naruszać przepisy dotyczące urządzeń 

radiowych.
• Nie upuszczaj i nie uderzaj urządzenia ani baterii oraz nie potrząsaj nimi. Nieostrożne obchodzenie się z 

urządzeniem może je uszkodzić.
• Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj tylko miękkiej, czystej i suchej szmatki.

Niektóre części urządzenia są namagnesowane. Urządzenie może przyciągać przedmioty metalowe. Nie trzymaj w 
pobliżu urządzenia kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich 
informacje mogą zostać skasowane.

Recykling

Zużyte produkty elektroniczne, baterie i opakowania należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki takich materiałów. 
Zapobiega to niekontrolowanemu zaśmiecaniu środowiska i promuje inicjatywy wtórnego wykorzystania surowców. 
Wszystkie zastosowane w urządzeniu materiały można odzyskiwać w postaci surowców lub energii. Informacje związane 
z recyklingiem produktów można znaleźć na stronie www.microsoft.com/mobile/recycle.

Przekreślony symbol pojemnika na śmieci

Umieszczony na produkcie, baterii, dokumentacji lub opakowaniu przekreślony symbol pojemnika na śmieci ma 
przypominać, że wszystkie zużyte już produkty elektryczne, elektroniczne i baterie muszą być składowane w specjalnie 
przeznaczonym do tego punkcie. Nie należy pozbywać się tych produktów razem z nieposortowanymi odpadami 
komunalnymi, tylko oddać je do recyklingu. Informacje na temat najbliższego punktu zbierania urządzeń do recyklingu 
można uzyskać od lokalnych władz odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami oraz w witrynie www.microsoft.com/
mobile/support/. Więcej informacji na temat ekologicznych cech swojego urządzenia znajdziesz pod adresem 
www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informacje dotyczące baterii i ładowarki
Urządzenie należy ładować przy użyciu ładowarki AC-20 lub AC-60. Typ złącza ładowarki może się różnić. 

Microsoft Mobile może udostępnić dodatkowe modele baterii lub ładowarek dla tego urządzenia.
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Wszczepione urządzenia medyczne
Minimalna odległość między urządzeniem medycznym a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów 
wszczepionych urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 cm (6 cali). 
Osoby z takimi urządzeniami powinny:

• Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze 
większa niż 15,3 centymetra (6 cali).

• Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
• Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego urządzenia medycznego należy 
rozstrzygnąć z lekarzem.

Informacje o certyfikatach (SAR)
To urządzenie spełnia wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy 
nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały 
opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu 
zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

Za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). 
Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona w przeliczeniu na 
dziesięć gramów tkanki. Pomiary SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy 
maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości.

Prawa autorskie i inne informacje
DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym spółka Microsoft Mobile Oy oświadcza, że produkt HD-10 spełnia główne wymogi oraz inne odpowiednie 
warunki dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem www.microsoft.com/
mobile/declaration-of-conformity.

Dostępność produktów może się różnić w zależności od regionu. Aby uzyskać więcej informacji, zwróć się do 
sprzedawcy. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym 
USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest – as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno 
wyraźnych jak i dorozumianych w odniesieniu do rzetelności, wiarygodności lub treści niniejszego dokumentu, 
włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub 
przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez obowiązujące przepisy prawa. Firma Microsoft 
Mobile zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez 
uprzedniego powiadomienia.

W maksymalnym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie firma Microsoft Mobile ani żaden z jej 
licencjodawców w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków ani za żadne 
szczególne, przypadkowe, wtórne lub pośrednie szkody powstałe w dowolny sposób.

Powielanie, przekazywanie lub dystrybucja kopii części lub całości tego dokumentu w jakiejkolwiek formie bez 
wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Microsoft Mobile są zabronione. Firma Microsoft Mobile promuje politykę 
ciągłego rozwoju. Firma Microsoft Mobile zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich 
produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Microsoft Mobile nie składa żadnych zapewnień, nie oferuje gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności 
w odniesieniu do funkcjonalności, zawartości ani obsługi użytkowników aplikacji innych podmiotów, udostępnionych 
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wraz z urządzeniem. Użycie aplikacji oznacza przyjęcie przez użytkownika do wiadomości, że dana aplikacja jest 
udostępniana bez żadnych gwarancji.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI FCC/INDUSTRY CANADA

Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC oraz wymagania licencji Industry Canada z wyłączeniem 
standardu(ów) RSS. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie 
może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia, łącznie z tymi, które mogą 
powodować niepożądane działanie. Więcej informacji można znaleźć na stronie transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-
faqs.html. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Microsoft Mobile może unieważnić 
prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Uwaga: W wyniku testowania tego urządzenia stwierdzono, że zgodnie z częścią 15 przepisów FCC spełnia ono warunki 
ustalone dla urządzeń cyfrowych klasy B. Warunki te zostały ustalone dla zapewnienia wystarczającej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w urządzeniach domowych. Energia fal radiowych generowanych i emitowanych przez to 
urządzenie może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie jest ono zainstalowane i użytkowane zgodnie 
z instrukcją. Prawidłowość instalacji i użytkowania nie gwarantuje jednak, że zakłócenia nie pojawią się w żadnym 
odbiorniku. Jeśli to urządzenie rzeczywiście zakłóca odbiór programów radiowych lub telewizyjnych, co można 
sprawdzić przez wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia, należy wykonać próby eliminacji tych zakłóceń. Pozytywne 
skutki może przynieść:

• Reorientacja lub zmiana położenia anteny odbiorczej.
• Zwiększenie odległości między sprzętem i odbiornikiem.
• Podłączenie urządzenia do gniazdka sieciowego w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
• Konsultacja ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Windows, logo Windows i Lumia są znakami 
towarowymi firm wchodzących w skład grupy Microsoft. Produkty/nazwy innych firm mogą być ich znakami 
towarowymi.

HDMI oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

Logo Wi-Fi CERTIFIED® jest znakiem certyfikacyjnym Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ jest znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.

Ten produkt zawiera oprogramowanie typu open source. Aby zapoznać się z informacjami o stosownych prawach 
autorskich oraz innymi powiadomieniami, pozwoleniami i oświadczeniami, naciśnij krótko przycisk wewnątrz otworu 
do resetowania za pomocą końcówki spinacza do papieru lub podobnego narzędzia, gdy widoczny jest ekran Start 
mirroring. Aby wyjść, jeszcze raz szybko naciśnij przycisk resetowania.
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