
Používateľská príručka
Microsoft Screen Sharing for Lumia 
Phones (HD-10)

1.1. Vydanie SK



Obsah
Bezpečnosť 3
O príslušenstve 4
Tlačidlá a súčasti 5
Pripojte adaptér k televíznemu 
prijímaču a k napájaciemu zdroju 6
Pripojte adaptér k telefónu alebo 
tabletu. 7
Obnovenie pôvodných nastavení 8
Aktualizujte softvér adaptéra 9
Informácie o výrobku 
a bezpečnostné informácie 10
Autorské práva a ďalšie 
upozornenia 11

Používateľská príručka
Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. 2



Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo 
protizákonné.

RUŠENIE
Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich 
prevádzku.
ODBORNÝ SERVIS
Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.
BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO
Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou 
Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné 

výrobky.
UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU
Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.
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O príslušenstve

Pomocou tohto adaptéra môžete zobraziť obraz z mobilného telefónu alebo tabletu na 
televíznom prijímači alebo monitore.
Adaptér pripojte k televíznemu prijímaču s HDMI portom a môžete si na ňom pozrieť 
zrkadlový obraz obsahu z vášho telefónu alebo tabletu.
Adaptér možno použiť so zariadením Lumia s videoprojektorom alebo bezdrôtovým 
displejom, alebo so zdrojovým zariadením Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.
Funkcia NFC funguje len v telefónoch Lumia so softvérom Centrum zariadení 3.5 alebo vyššou 
verziou. Najnovšia verzia je dostupná prostredníctvom načítania zo služby Obchod.
Ďalšie informácie o kompatibilite, podpore, preberaní softvéru a odstraňovaní problémov 
získate na www.microsoft.com/mobile/support/.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte si tiež 
používateľskú príručku zariadenia, ktorý pripájate k výrobku.
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Tlačidlá a súčasti

Oboznámte sa so zariadením.
1 Konektor nabíjačky micro-USB
2 Otvor s tlačidlom na obnovenie 
pôvodných nastavení
3 Oblasť NFC
4 Odnímateľný NFC disk
5 káblový konektor HDMI
6 Indikátor
Kábel HDMI nie je súčasťou tohto 
produktu.
Povrch tohto výrobku neobsahuje nikel.
Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte si tiež 
používateľskú príručku zariadenia, ktorý pripájate k výrobku.
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Pripojte adaptér k televíznemu prijímaču a k 
napájaciemu zdroju

Pred spustením pripojte kábel HDMI a zapojte zdroj napájania.
1. Jeden koniec kábla HDMI pripojte na HDMI port adaptéra a druhý koniec pripojte na 
televízny prijímač.
2. K adaptéru pripojte nabíjačku a nabíjačku zapojte do zásuvky sieťového napájania.
3. Skontrolujte, či je televízny prijímač zapnutý a je vybratý správny režim vstupu.
Po zobrazení informácií Start mirroring s pokynmi je všetko pripravené na pripojenie 
adaptéra k telefónu.
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Pripojte adaptér k telefónu alebo tabletu.

Pred spustením vytvárania zrkadlového obrazu obsahu z telefónu pripojte adaptér k telefónu 
pomocou funkcie NFC.
1. Uistite sa, že ste zapli funkciu NFC v telefóne.
2. Dotknite sa navzájom oblasťami NFC dvojice zariadení.
3. V zobrazení zobraziť moju obrazovku na telefóne klepnite na položku Screen Sharing.
4. Ak chcete zastaviť vytváranie zrkadlového obrazu obsahu, znova sa navzájom dotknite 
oblasťami NFC a znova klepnite na položku Screen Sharing v aktuálnom zobraziť moju 
obrazovku zobrazení.

Tip: NFC disk odpojte od adaptéra a pripojte ho na diaľku k telefónu. K disku si môže 
pripojiť svoj vlastný telefón aj niekoho iný – nezabudnite však najprv svoj telefón odpojiť.

Ak sa chcete pripojiť bez použitia funkcie NFC, na úvodnom zobrazení potiahnite doľava a 
klepnite na položku Nastavenia > zobraziť moju obrazovku.

Tip: Položku zobraziť moju obrazovku pridajte medzi rýchle akcie v centre akcií.

Ak chcete pripojiť tablet, potiahnite z pravej strany zobrazenia a ťuknite na položku 
Zariadenia > Projekt > Pridať bezdrôtový displej> Screen Sharing. V prípade výzvy na 
tablete vložte kód PIN zobrazený na televíznom prijímači.
Ak televízor nezobrazuje celú obrazovku telefónu, zmeňte nastavenia veľkosti obrazu v 
televízore.
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Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete zmazať všetky informácie o predchádzajúcich spojeniach s inými zariadeniami a 
vrátiť sa k pôvodným nastaveniam, vykonajte obnovenie pôvodných nastavení adaptéra. 
Obnovenie pôvodných nastavení môže pomôcť aj v prípade problémov pri pripájaní adaptéra 
k zariadeniu.
Presvedčte sa, či je adaptér pripojený k televíznemu prijímaču a k zdroju napájania.
1. Počkajte, kým sa na televíznom prijímači zobrazia informácie Start mirroring.
2. Koncom sponky na papier alebo podobným nástrojom na 5 sekúnd stlačte tlačidlo v otvore 
na obnovenie pôvodných nastavení.
Po opätovnom zobrazení informácií Start mirroring s pokynmi, je všetko pripravené na 
pripojenie adaptéra k telefónu.
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Aktualizujte softvér adaptéra

Potrebujete USB disk a USB Y kábel. Y kábel musí mať vhodné koncovky na pripojenie adaptéra 
k USB disku a zdroju napájania (nabíjačka alebo počítač).
1. Pripojte USB disk k počítaču.
2. Z internetovej stránky podpory adaptéra načítajte súbor na aktualizáciu softvéru HD-10 a 
uložte ho do hlavného priečinka na USB disku.
3. Pripojte adaptér k televíznemu prijímaču pomocou HDMI kábla.
4. Pripojte USB disk a napájanie k adaptéru pomocou Y-kábla.
Systém vykoná kontrolu aktualizácií softvéru a počas aktualizácie zobrazí informácie o 
aktualizácii. Počas aktualizácie neodpájajte žiadne káble.
5. Počkajte na zobrazenie Start mirroring.
6. Odpojte Y-kábel od adaptéra a bežným spôsobom pripojte k adaptéru nabíjačku.
Aktualizácia softvéru sa skončila.
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Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

Starostlivosť o zariadenie
So zariadením, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave 
postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

• Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré 
spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, nechajte ho vyschnúť.

• Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
• Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
• Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa 

v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť ho.
• Neotvárajte zariadenie.
• Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi 

prevádzku rádiofrekvenčných zariadení.
• Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete 

zariadenie rozbiť.
• Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.

Niektoré súčasti zariadenia sú magnetické. Zariadenie môže priťahovať kovové materiály. Neklaďte kreditné karty alebo 
iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti zariadenia, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich 
uložené.

Recyklovanie

Použité elektronické výrobky, batérie a obalové materiály odneste vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom 
prispejete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály 
zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov nájdete na stránke 
www.microsoft.com/mobile/recycle.

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby

Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické 
a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte 
tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate 
od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke www.microsoft.com/mobile/support/. Viac informácií o 
ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Informácie o batérii a nabíjačke
Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-20 alebo AC-60. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť. 

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto 
zariadením.

Implantované zdravotnícke prístroje
Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať 
medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby 
nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

© 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. 10

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


• Vždy udržujte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
• Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
• Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi 
prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Informácia o certifikácii (SAR)
Tento model zariadenia vyhovuje smerniciam o vystavení rádiovým vlnám.

Váš prístroj je vysielač a prijímač rádiových vĺn. Je skonštruované tak, aby sa neprekračovali limity na vystavenie rádiovým 
vlnám, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou 
ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy na zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného 
stavu.

Smernice regulujúce podmienky pôsobenia rádiofrekvenčného žiarenia používajú meraciu jednotku, ktorá je známa 
ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 
2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Testy na hodnotu SAR sa vykonávajú v 
štandardných prevádzkových polohách a so zariadením vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo 
všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

Autorské práva a ďalšie upozornenia
VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok HD-10 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné 
ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese 
www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Dostupnosť produktov sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Ďalšie informácie získate od predajcu. Toto zariadenie môže 
obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné 
v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je”. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo 
implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, 
implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými 
právnymi predpismi. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho 
upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát 
alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody, a to v najväčšom možnom 
rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile 
uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z 
výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah 
ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie 
beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

UPOZORNENIE ÚRADOV FCC A INDUSTRY CANADA

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15 a štandardov týkajúcich sa licenčných 
výnimiek špecifikácie RSS úradu Industry Canada. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: 
(1.) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, (2.) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie 
vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Viac informácií sa dozviete na stránke 
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transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené 
spoločnosťou Microsoft Mobile, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a spĺňa požiadavky triedy B digitálnych zariadení podľa časti 15 smerníc FCC. 
Tieto limity sú stanovené tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením pri inštalácii v obytnej oblasti. 
Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu a, ak nie je inštalované a používané v zhode 
s týmito pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že pri konkrétnej 
inštalácii nedôjde k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rádiového alebo televízneho signálu, ktoré 
sa dá zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť o napravenie rušenia aspoň jedným 
z nasledujúcich opatrení.

• Zmeňte orientáciu prijímajúcej antény alebo ju premiestnite.
• Zväčšite rozstup medzi zariadením a prijímačom.
• Pripojte zariadenie do zásuvky iného okruhu, než v ktorom je zapojený prijímač.
• Informujte sa u predajcu alebo skúseného rádiového/TV technika.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Windows, logo Windows a Lumia sú obchodné 
známky skupiny spoločností Microsoft. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannou 
známkou príslušného vlastníka.

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.

Súčasťou tohto produktu je softvér s otvoreným zdrojovým kódom. Ak sa chcete oboznámiť s platnými informáciami 
o ochrane autorských práv a ďalšími oznámeniami, povoleniami a oznámeniami, koncom sponky na papier alebo 
podobným nástrojom rýchlo stlačte tlačidlo obnovenia pôvodných nastavení v príslušnom otvore počas zobrazenia 
Start mirroring. Zobrazenie opustíte opätovným rýchlym stlačením tlačidla na obnovenie pôvodných nastavení.
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