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Säkerhet

Läs igenom följande enkla regler. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt.
STÖRNINGAR
Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.
KVALIFICERAD SERVICE
Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.
BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR
Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Microsoft 
Mobile för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.
HÅLL ENHETEN TORR
Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.
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Om ditt tillbehör

Med den här adaptern kan du visa telefonens eller surfplattans skärm på din TV eller monitor.
Anslut adaptern till en HDMI-kompatibel TV så kan du visa telefonens eller surfplattans 
innehåll på TV:n.
För att använda adaptern behöver du en Lumia-enhet med skärmprojicering eller trådlös 
skärm eller en Wi-Fi CERTIFIED Miracast™-källenhet.
NFC fungerar endast med Lumia-telefoner med Enhetshubb 3.5 eller senare. Den senaste 
versionen kan laddas ned via Store.
Mer information om kompatibilitet, support, nedladdning av programvara och felsökning 
finns på www.microsoft.com/mobile/support/.
Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också 
användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.
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Knappar och delar

Lär känna din enhet.
1 Micro-USB-laddningskontakt
2 Återställningshål
3 NFC-område
4 Avtagbar NFC-skiva
5 HDMI-kabelkontakt
6 Indikatorlampa
Den här produkten innehåller inte en 
HDMI-kabel.
Produktens yta är fri från nickel.
Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda produkten. Läs också 
användarhandboken till den enhet som du ansluter till produkten.
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Ansluta adaptern till TV:n och strömkällan

Anslut en HDMI-kabel och sätt i nätkontakten för att komma igång.
1. Anslut en ände av en HDMI-kabel i HDMI-porten på adaptern och den andra änden i TV: 
n.
2. Anslut laddaren till adaptern och sätt i laddaren i ett nätuttag.
3. Se till att TV:n är på och att korrekt läge är valt.
När skärmen Start mirroring visas med anvisningar så är du redo att ansluta adaptern till 
telefonen.
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Anslut din adapter med telefonen eller surfplattan

Anslut adaptern till telefonen via NFC för att komma igång med att avspegla innehåll från 
telefonen.
1. Kontrollera att du har aktiverat NFC på din telefon.
2. Se till att NFC-områdena på de två enheterna vidrör varandra.
3. Tryck på Screen Sharing i vyn visa min skärm på telefonen.
4. Se till att NFC-områdena vidrör varandra igen och tryck på Screen Sharing igen i vyn visa 
min skärm för att avsluta avspegling av innehåll.

Tips! Koppla från NFC-skivan från adaptern och anslut till telefonen från ett avstånd. Du 
kan också låta någon annan använda skivan för att ansluta deras telefon i stället – kom 
bara ihåg att först koppla från din telefonen.

Svep åt vänster på startsidan och tryck på Inställningar > visa min skärm för att ansluta utan 
NFC.

Tips! Lägg till visa min skärm till dina snabba åtgärder i åtgärdscentret.

Svep in från höger på skärmen och tryck på Enheter > Projekt > Lägg till en trådlös skärm 
> Screen Sharing för att ansluta en surfplatta. Ange PIN-koden som visas på TV:n på 
surfplattan, om det behövs.
Ändra inställningarna för bildstorlek på din TV om din TV inte visar telefonens hela skärm.
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Återställ fabriksinställningarna

Återställ din adapter om du vill rensa alla föregående anslutningar till andra enheter och 
återställa till fabriksinställningarna. Du kan också prova att återställa om du har problem att 
ansluta adaptern till en enhet.
Kontrollera att adaptern är ansluten till en TV och en strömkälla.
1. Vänta tills skärmen Start mirroring visas på TV:n.
2. Tryck på återställningsknappen i återställningshålet i 5 sekunder med ett gem eller liknande 
verktyg.
När skärmen Start mirroring visas igen så är du redo att ansluta adaptern till en telefon.
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Uppdatera programvaran i adaptern

Du behöver ett USB-flash-enhet och en USB Y-kabel. Y-kabeln måste ha lämpliga kontakter 
för att ansluta din adapter till flash-enheten och en strömkälla (en laddare eller dator).
1. Anslut USB-flash-enheten till en dator.
2. Gå till adapterns supportwebbplats, ladda ned HD-10-uppdateringsfilen och spara den i 
flash-enhetens huvudmapp.
3. Anslut adaptern till en TV med en HDMI-kabel.
4. Anslut USB-flash-enheten och en strömkälla till adaptern med Y-kabeln.
Systemet söker efter programuppdateringar och visar uppdateringsskärmen när den 
uppdaterar. Koppla inte från några kablar under uppdateringen.
5. Vänta tills skärmen Start mirroring visas.
6. Koppla från Y-kabeln från adaptern och anslut adapterns laddare som vanligt.
Programuppdatering är nu klar.
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Produkt och säkerhetsinformation

Ta väl hand om enheten
Behandla enheten, laddaren och tillbehör med största omsorg. Följande förslag hjälper dig att bevara din enhet.

• Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska 
kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den få möjlighet att torka.

• Använd eller förvara inte enheten i dammiga eller smutsiga miljöer.
• Förvara inte enheten i höga temperaturer. Höga temperaturer kan skada enheten.
• Förvara inte enheten i kalla temperaturer. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på 

insidan, vilket kan skada enheten.
• Öppna inte enheten.
• Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
• Tappa inte enheten eller batteriet. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan den gå sönder.
• Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska 
media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper 
du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Allt material i enheten kan återvinnas 
som material eller energi. Mer information om hur du återvinner produkter finns på www.microsoft.com/mobile/
recycle.

Den överkorsade soptunnan

Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska 
produkter och batterier ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kasta inte dessa produkter i 
det vanliga hushållsavfallet: återvinn dem. Kontrollera hos din lokala myndighet eller gå till www.microsoft.com/
mobile/support/ för information om närmaste återvinningsplats. Mer information om miljöattribut i enheten finns på 
www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Information om batteri och laddare
Ladda enheten med AC-20 eller AC-60 laddaren. Laddares uttagstyp kan variera. 

Microsoft Mobile kan göra det möjligt att använda fler batteri- eller laddartyper för den här enheten.

Inopererade medicinska enheter
För att undvika risk för störningar rekommenderar tillverkare av inopererade medicinska enheten ett avstånd på minst 
15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och den medicinska enheten. Personer som har den här typen av 
apparater bör tänka på följande:

• alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
• stäng av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
• följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. 10

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


Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk 
apparat.

Information om certifiering (SAR)
Den här enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade 
gränsvärden för strålning. Dessa riktlinjer har tagits fram av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och 
innehåller säkerhetsmarginaler avsedda för att skydda alla personer oavsett ålder och hälsostatus.

Riktlinjerna för strålning mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda 
gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts 
i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband.

Copyright och annan information
ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

Härmed intygar Microsoft Mobile Oy att produkten HD-10 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav 
och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Deklarationen om överensstämmelse finns 
publicerad på www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity.

Tillgången på produkter kan variera mellan olika regioner. Kontakta återförsäljaren för mer information. Denna enhet 
kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. 
Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier 
av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens 
allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet 
eller innehåll. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att revidera dokumentet eller dra tillbaka det när som helt utan 
föregående meddelande.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Microsoft Mobile eller någon av dess licensgivare under 
inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst 
andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Mångfaldigande, överföring eller distribution av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, 
utan föregående skriftlig tillåtelse från Microsoft Mobile, är förbjuden. Microsoft Mobile utvecklar ständigt sina 
produkter. Microsoft Mobile förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i 
detta dokument utan föregående meddelande.

Microsoft Mobile gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som 
medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar 
du att programmet tillhandahålls i befintligt skick.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. 
Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: 1. enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och 
2. enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Gå till 
transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html för mer information. Alla ändringar eller modifieringar som inte 
uttryckligen godkänts av Microsoft Mobile kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Obs! Utrustningen har testats och befunnits motsvara gränserna för en digital enhet klass B i enlighet med del 15 av 
FCC:s regler. Gränserna har utformats för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid hemanvändning. Utrustningen 
genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi, och om den inte installeras och används i enlighet med 
instruktionerna kan den ge upphov till störning som är skadlig för radiokommunikation. Det finns emellertid ingen 
garanti för att inte störning uppstår i en viss installation. Om utrustningen ger upphov till störning för radio- och TV-
mottagning (kan avgöras genom att slå på och stänga av utrustningen) uppmanas användaren att försöka åtgärda 
störningen på ett eller flera av följande sätt:

© 2014 Microsoft Mobile. Alla rättigheter förbehållna. 11

http://www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity
http://transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html


• Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
• Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
• Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den mottagaren är ansluten till.
• Fråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Med ensamrätt. Microsoft, Windows, Windows-logotypen och Lumia är varumärken som 
tillhör Microsoft-koncernen. Tredje parts produkter/namn kan tillhöra sina respektive ägare.

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.

Den här produkten innehåller programvara med öppen källkod. Tryck snabbt på återställningsknappen i 
återställningshålet med ett gem eller liknande verktyg när skärmen Start mirroring visas för att visa information om 
copyright och andra meddelanden, behörighet och erkännanden. Tryck snabbt på återställningsknappen igen för att 
avsluta.
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