
ฉบบัที ่1.1 TH

คู่มอืผูใ้ช ้
Microsoft Screen Sharing for Lumia
Phones (HD-10)



สารบญั
ความปลอดภยั 3

เกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิของคุณ 4

ปุ่มและสว่นประกอบ 5

เชือ่มตอ่อะแดปเตอรข์องคุณเขา้กบั
ทวีแีละแหล่งจา่ยไฟ 6

เชือ่มตอ่อะแดปเตอรข์องคุณเขา้กบั
โทรศพัทห์รอืแท็บเล็ต 7

เรยีกการต ัง้คา่คนืกลบัเป็นคา่ทีต่ ัง้จาก
โรงงาน 8

การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์ะแดปเตอร ์
ของคุณ 9

ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความ
ปลอดภยั 10

ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ 11

คูม่อืผูใ้ช ้
Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 2



ความปลอดภยั

โปรดอา่นและปฏบิตัติามคาํแนะนําตอ่ไปนี ้มฉิะน้ันอาจกอ่ใหเ้กดิอนัตรายหรอืเป็นการผดิกฎหมายได ้

สญัญาณรบกวน

อปุกรณไ์รส้ายทัง้หมดจะไวตอ่สญัญาณรบกวน ซึง่จะสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของเคร ือ่งได ้

บรกิารทีผ่่านการรบัรอง

เฉพาะผูท้ีผ่่านการรบัรองเท่าน้ันทีจ่ะสามารถประกอบหรอืซอ่มอปุกรณต์า่งๆ ของเคร ือ่งได ้

แบตเตอร ี ่อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ

ใชแ้บตเตอร ี ่อุปกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิอืน่ๆ ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก Microsoft Mobile ว่าใชก้บั
อปุกรณร์ุน่นีไ้ดเ้ท่าน้ัน หา้มตอ่โทรศพัทเ์ขา้กบัอปุกรณท์ีไ่ม่สามารถใชง้านรว่มกนัได ้

เกบ็อปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้

โทรศพัทข์องคณุไม่กนันํา้ ควรเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีแ่หง้

© 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์ 3



เกีย่วกบัอปุกรณเ์สรมิของคุณ

อะแดปเตอรช์ว่ยใหค้ณุสามารถดหูนา้จอของโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ตบนโทรทศันห์รอืจอภาพของคณุ

เมือ่เช ือ่มตอ่อะแดปเตอรเ์ขา้กบัโทรทศันท์ีร่องรบั HDMI คณุก็จะสามารถดเูนือ้หาบนโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ต
บนหนา้จอโทรทศันไ์ด ้

หากตอ้งการใชอ้ะแดปเตอร ์คณุตอ้งมอีปุกรณ ์Lumia พรอ้มการแสดงภาพหนา้จอหรอืการแสดงผลแบบไรส้าย
หรอือปุกรณต์น้ทาง Wi-Fi CERTIFIED Miracast™

NFC สามารใชไ้ดก้บัโทรศพัท ์Lumia ทีม่จีดุศูนยก์ลางอปุกรณเ์วอรช์นั 3.5 ขึน้ไป เวอรช์นัลา่สดุพรอ้มใหบ้รกิาร
ผ่าน Store การดาวนโ์หลด

สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการใชง้านรว่มกนั การสนับสนุน การดาวนโ์หลดซอฟตแ์วร ์และการแกไ้ขปัญหา ให ้
ไปที ่www.microsoft.com/mobile/support/

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภณัฑ ์และอ่านคู่มอืผูใ้ชข้องอปุกรณท์ีค่ณุเช ือ่มตอ่กบัผลติภณัฑ ์
ดว้ย
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ปุ่มและส่วนประกอบ

ทําความรูจ้กักบัอปุกรณข์องคณุ

1 ชอ่งเสยีบอปุกรณช์ารจ์ Micro-USB
2 ชอ่งรเีซต็
3 พืน้ที ่NFC
4 ดสิก ์NFC แบบถอดออกได ้
5 ชอ่งเสยีบสาย HDMI
6 ไฟแสดงสถานะ

ผลติภณัฑนี์ไ้ม่มสีาย HDMI รวมอยู่ดว้ย

พืน้ผวิของผลติภณัฑนี์ป้ราศจากสารนิกเกลิ

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภณัฑ ์และอ่านคู่มอืผูใ้ชข้องอปุกรณท์ีค่ณุเช ือ่มตอ่กบัผลติภณัฑ ์
ดว้ย
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เชือ่มตอ่อะแดปเตอรข์องคุณเขา้กบัทวีแีละแหล่งจา่ยไฟ

เช ือ่มตอ่สาย HDMI และเสยีบแหลง่จา่ยไฟเพือ่เร ิม่ตน้การใชง้าน

1. ตอ่ปลายสาย HDMI ดา้นหน่ึงเขา้กบัพอรต์ HDMI ของอะแดปเตอร ์และอกีดา้นเขา้กบัโทรทศัน์
2. เช ือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์เขา้กบัอะแดปเตอร ์และเสยีบปลัก๊ไฟทีผ่นัง
3. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าโทรทศันข์องคุณเปิดอยูแ่ละไดเ้ลอืกโหมดสญัญาณเขา้ทีถ่กูตอ้ง

เมือ่คณุเห็นหนา้จอ Start mirroring พรอ้มคาํแนะนํา คณุก็พรอ้มทีจ่ะเช ือ่มตอ่อะแดปเตอรเ์ขา้กบัโทรศพัท ์
ของคณุ
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เชือ่มตอ่อะแดปเตอรข์องคุณเขา้กบัโทรศพัทห์รอืแท็บเล็ต

หากตอ้งการเร ิม่แสดงเนือ้หาจากโทรศพัทข์องคณุ ใหเ้ช ือ่มตอ่อะแดปเตอรข์องคุณเขา้กบัโทรศพัทด์ว้ย NFC

1. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าไดเ้ปิด NFC บนโทรศพัทแ์ลว้
2. แตะพืน้ที ่NFC ของอปุกรณท์ัง้สองพรอ้มกนั
3. ในมุมมอง แสดงหนา้จอของฉัน บนโทรศพัทข์องคุณ ใหแ้ตะ Screen Sharing
4. หากตอ้งการหยุดการแสดงเนือ้หา ใหแ้ตะพืน้ที ่NFC พรอ้มกนัอกีคร ัง้ แลว้แตะ Screen Sharing อกีคร ัง้
ในมุมมอง แสดงหนา้จอของฉัน

เคล็ดลบั: ถอดดสิก ์NFC จากอะแดปเตอรแ์ละเช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องคณุจากระยะไกล นอกจากนี ้คณุ
สามารถใหผู้อ้ืน่ใชด้สิกเ์ช ือ่มตอ่โทรศพัทข์องตนแทนได ้- เพยีงจาํไวว้า่ใหย้กเลกิการเช ือ่มตอ่โทรศพัท ์
ของคุณกอ่น

หากตอ้งการเช ือ่มตอ่โดยไม่ใช ้NFC บนหนา้จอเร ิม่ตน้ ใหปั้ดไปทางซา้ย แลว้แตะ การต ัง้คา่ > แสดงหน้า
จอของฉนั

เคล็ดลบั: เพิม่ แสดงหนา้จอของฉัน ไปยงัการดาํเนินการเรง่ดว่นในศนูยด์าํเนินการของคณุ

หากตอ้งการเช ือ่มตอ่แท็บเล็ต ใหปั้ดเขา้มาจากทางดา้นขวา แลว้แตะ อปุกรณ ์> โปรเจกต ์> เพิม่การแสดง
ผลแบบไรส้าย > Screen Sharing หากเคร ือ่งขอ ใหป้้อนรหสั PIN ทีแ่สดงบนหนา้จอโทรทศันล์งในแท็บเล็ต
ของคณุ

หาก TV ของคณุไม่สามารถแสดงหนา้จอโทรศพัทไ์ดท้ ัง้หมด โปรดเปลีย่นการตัง้คา่ขนาดภาพใน TV
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เรยีกการต ัง้คา่คนืกลบัเป็นคา่ทีต่ ัง้จากโรงงาน

หากคณุตอ้งการลา้งการเชือ่มตอ่กบัอปุกรณอ์ืน่ทีเ่คยทํามาทัง้หมด และเรยีกคนืการตัง้ค่าดัง้เดมิ ใหร้เีซต็
ข์องคณุ นอกจากนี ้คณุสามารถรเีซต็หากมปัีญหาในการเช ือ่มตอ่อะแดปเตอรเ์ขา้กบัอปุกรณ์

ตรวจสอบวา่ไดเ้ช ือ่มตอ่อะแดปเตอรเ์ขา้กบัโทรทศันแ์ละแหลง่จา่ยไฟแลว้

1. รอจนกวา่หนา้จอ Start mirroring จะแสดงบนหนา้จอโทรทศัน์
2. ใหใ้ชป้ลายของคลปิหนีบกระดาษหรอืเคร ือ่งมอืลกัษณะเดยีวกนั กดปุ่ มรเีซต็ในชอ่งรเีซต็ประมาณ 5 วนิาที

เมือ่คณุเห็นหนา้จอ Start mirroring อกีคร ัง้ คณุก็พรอ้มทีจ่ะเช ือ่มตอ่อะแดปเตอรเ์ขา้กบัโทรศพัทข์องคุณ
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การอพัเดตซอฟตแ์วรอ์ะแดปเตอรข์องคุณ

คณุตอ้งมแีฟลชไดรฟ์ USB และสาย Y สาํหรบั USB สาย Y ตอ้งมหีวัเสยีบทีเ่หมาะสมเพือ่เช ือ่มตอ่อะแดปเตอร ์
ของคณุเขา้กบัแฟลชไดรฟ์และแหลง่จา่ยไฟ (อปุกรณช์ารจ์หรอืคอมพวิเตอร)์

1. เช ือ่มตอ่แฟลชไดรฟ์ USB เขา้กบัคอมพวิเตอร ์
2. ไปทีเ่ว็บไซตส์นับสนุนอะแดปเตอร ์ดาวนโ์หลดไฟลอ์พัเดตซอฟตแ์วร ์HD-10 แลว้จดัเก็บในโฟลเดอรห์ลกัของ
แฟลชไดรฟ์
3. เช ือ่มตอ่อะแดปเตอรข์องคณุเขา้กบัโทรทศันด์ว้ยสาย HDMI
4. เช ือ่มตอ่แฟลชไดรฟ์ USB และแหลง่จา่ยไฟเขา้กบัอะแดปเตอรข์องคุณดว้ยสาย Y

ระบบตรวจหาการอพัเดตซอฟตแ์วร ์และแสดงหนา้จออพัเดตขณะอพัเดต หา้มถอดสายใดๆ ระหวา่งการอพัเดต

5. รอจนกวา่หนา้จอ Start mirroring แสดงขึน้
6. ถอดสาย Y ออกจากอะแดปเตอรข์องคุณ และเช ือ่มตอ่อปุกรณช์ารจ์เขา้กบัอะแดปเตอรต์ามปกติ

การอพัเดตซอฟตแ์วรเ์สรจ็สมบรูณ์
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ขอ้มูลเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

การดูแลโทรศพัทข์องคุณ
คุณควรดูแลโทรศพัท ์อปุกรณช์ารจ์ และอปุกรณเ์สรมิดว้ยความระมดัระวงั คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณใชอ้ปุกรณข์องคุณไดน้าน

• เก็บอปุกรณไ์วใ้นทีแ่หง้ การจบัตวัของไอนํา้ ความเปียกชืน้ และของเหลวทุกประเภท หรอืความชุม่ช ืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของแร ่ซึง่
อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนิกสส์กึกรอ่นได ้หากตวัเคร ือ่งเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้คร ือ่งแหง้สนิท

• อย่าใชห้รอืเก็บโทรศพัทไ์วใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก
• อย่าเก็บโทรศพัทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู อณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ปุกรณไ์ดร้บัความเสยีหาย
• อย่าเก็บโทรศพัทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจดั เมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตวัขึน้ภายในเคร ือ่ง ซึง่อาจทําใหต้วัเคร ือ่ง

เสยีหายได ้
• อย่าเปิดตวัเคร ือ่ง
• การดดัแปลงทีไ่ม่ไดร้บัการรบัรองอาจทําใหโ้ทรศพัทเ์สยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยอปุกรณว์ทิยุสือ่สารอกีดว้ย
• อย่าโยน เคาะ หรอืเขย่าอปุกรณห์รอืแบตเตอร ี ่การใชง้านโดยไม่ถนอมเคร ือ่งอาจทําใหต้วัเคร ือ่งเสยีหายได ้
• ใชแ้ต่ผา้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของโทรศพัทเ์ท่าน้ัน

ชิน้สว่นของโทรศพัทเ์ป็นสือ่แม่เหล็ก วตัถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดูดเขา้หาโทรศพัท ์อย่าวางบตัรเครดติหรอืสือ่เก็บแม่เหล็กอืน่ไวใ้กลโ้ทรศพัท ์
เพราะขอ้มูลทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถูกลบได ้

การนํากลบัมาใชใ้หม่

สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนิกส ์แบตเตอร ี ่และวสัดุบรรจุภณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคดัแยกขยะเฉพาะทุกคร ัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกาํจดัขยะทีไ่ม่มี
การควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวสัดุใชแ้ลว้ต่างๆ วสัดุทุกชิน้ของอปุกรณนี์ส้ามารถนํากลบัมาใชเ้ป็นวตัถุดบิและพลงังานได ้โปรดตรวจ
สอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภณัฑข์องคุณไดท้ี ่www.microsoft.com/mobile/recycle

ขอ้มูลเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณช์ารจ์
ชารจ์อปุกรณข์องท่านดว้ยอปุกรณช์ารจ์รุน่ AC-20 หรอื AC-60 ปลัก๊ของอปุกรณช์ารจ์อาจมหีลายแบบ

Microsoft Mobile อาจผลติแบตเตอร ีห่รอือปุกรณช์ารจ์รุน่อืน่ทีใ่ชง้านไดก้บัอปุกรณร์ุน่นี้

อปุกรณท์างการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย
เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิขึน้ ผูผ้ลติอปุกรณท์างการแพทยท์ีป่ลกูถ่ายไวใ้นรา่งกายแนะนําว่า ควรใหโ้ทรศพัทม์อืถอือยู่ห่าง
จากอปุกรณท์างการแพทยอ์ย่างนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) สาํหรบัผูใ้ชอ้ปุกรณท์างการแพทยด์งักลา่ว ควรปฏบิตัดิงันี้

• เก็บโทรศพัทใ์หอ้ยู่ห่างจากอุปกรณท์างการแพทยม์ากกว่า 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ
• ปิดอปุกรณไ์รส้าย หากสงสยัว่ากาํลงัเกดิสญัญาณรบกวน
• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสาํหรบัอปุกรณท์างการแพทยด์งักล่าว

หากคุณมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศพัทไ์รส้ายรว่มกบัอปุกรณท์างการแพทยท์ีป่ลกูถ่ายไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หค้ําปรกึษา
ดา้นสขุภาพของคุณ

รายละเอยีดการรบัรอง (SAR)
อปุกรณนี์ต้รงตามคาํแนะนําของการสือ่สารทางคลืน่วทิยุ

โทรศพัทข์องคุณจะเป็นตวัรบัและสง่สญัญาณวทิยุ ซึง่ไดร้บัการออกแบบมาไม่ใหเ้กนิความถีส่ญัญาณคลืน่วทิยุทีแ่นะนําโดยขอ้กําหนดระหว่าง
ประเทศ ขอ้แนะนํานีจ้ดัทําขึน้โดย ICNIRP ซึง่เป็นหน่วยงานดา้นวทิยาศาสตรอ์สิระ และรวมถงึระดบัความปลอดภยัทีอ่อกแบบมาเพือ่คุม้ครอง
ผูใ้ชทุ้กคน โดยไม่ขึน้กบัอายุหรอืสุขภาพ

ขอ้แนะนําของการเปิดรบัคลืน่ใชห้น่วยวดัของ SAR (Specific Absorption Rate) ขอ้กาํหนด SAR ทีก่าํหนดไวใ้นคําแนะนํา ICNIRP คอื
2.0 วตัต/์กโิลกรมั (W/kg) ซึง่เป็นค่าเฉลีย่เกนิสบิกรมัของเนือ้เยือ่ผวิ การทดสอบ SAR จดัทําขึน้ในสภาพการทํางานแบบมาตรฐาน 
ซึง่เคร ือ่งจะสง่คลืน่ความถีท่ีร่ะดบัพลงังานสงูสดุทีแ่นะนําใหใ้ชใ้นคลืน่ความถีท่ ัง้หมดทีท่ําการทดสอบ
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ลขิสทิธิแ์ละคาํชีแ้จงอืน่ๆ

คาํประกาศเร ือ่งความสอดคลอ้ง

Microsoft Mobile Oy (Ltd) ขอประกาศในทีนี่ว้่า HD-10 ผลติภณัฑนี์ส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจ่าํเป็นและเงือ่นไขอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC ท่านสามารถอา่นสาํเนาของประกาศเร ือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่www.microsoft.com/mobile/declaration-
of-conformity

ผลติภณัฑท์ีม่ใีหบ้รกิารของโทรศพัทอ์าจแตกต่างไปตามภมูภิาค สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดตดิต่อตวัแทนจาํหน่ายของท่าน เคร ือ่งรุน่นีป้ระกอบ
ดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยู่ภายใตบ้งัคบัของกฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นการสง่ออกของสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ หา้มกระทํา
การใดๆ ทีข่ดัแยง้ต่อกฎหมาย

เนือ้หาในเอกสารนีใ้หข้อ้มูล "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไม่มกีารรบัประกนัใดๆ ไม่ว่าจะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจ้าํกดัเพยีงการรบั
ประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจ่าํหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวตัถุประสงค ์ตลอดจนความถูกตอ้ง
ความเช ือ่ถอืไดห้รอืขอ้มูลในเอกสารนี ้เวน้แตก่ฎหมายทีใ่ชบ้งัคบัระบุไวเ้ท่าน้ัน Microsoft Mobile มสีทิธใินการแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนีไ้ด ้
ทุกเมือ่โดยไม่ตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้

ตามขอบข่ายสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคบั ไม่ว่าจะอยู่ภายใตส้ถานการณใ์ด Microsoft Mobile หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ
Microsoft Mobile จะไม่รบัผดิชอบต่อการสญูหายของขอ้มูลหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ ์อนัเป็นผลสบืเน่ืองหรอืความ
เสยีหายทางออ้มไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด

หา้มทําซํา้ สง่ต่อ จาํหน่าย หรอืจดัเก็บเนือ้หาสว่นหน่ึงสว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันีใ้นรปูแบบใดๆ โดยไม่ไดร้บัอนุญาตเป็นลายลกัษณ์
อกัษรจาก Microsoft Mobile Microsoft Mobile ดําเนินนโยบายในการพฒันาอย่างต่อเน่ือง Microsoft Mobile จงึขอสงวนสทิธิ ์
ทีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรบัปรุงสว่นหน่ึงสว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบบันีโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

Microsoft Mobile จะไม่รบัรอง รบัประกนั หรอืรบัผดิชอบใดๆ ต่อความสามารถในการใชง้าน เนือ้หา หรอืการสนับสนุนผูใ้ชจ้ากแอพพลเิคชน่ั
ของบรษิทอั ืน่ทีม่าพรอ้มกบัอปุกรณข์องท่าน ท่านจะทราบว่าแอพเหลา่น้ันไดร้บัการจดัเตรยีมใหใ้นแบบทีเ่ป็นไดโ้ดยการใชง้านแอพน้ัน

คาํประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณนี์ส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada การทํางานจะขึน้อยู่กบั
เงือ่นไขสองขอ้ดงัต่อไปนี ้(1) อปุกรณนี์อ้าจไม่กอ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใดๆ และ (2) อปุกรณนี์ต้อ้งยอมรบัสญัญาณรบกวนใดๆ
ทีไ่ดร้บั รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณทํ์างานไม่ตรงกบัทีต่อ้งการ สาํหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิ โปรดไปที ่transition.fcc.gov/oet/
rfsafety/rf-faqs.html การเปลีย่นแปลงหรอืการดดัแปลงใดๆ ทีไ่ม่ไดร้บัอนุมตัอิย่างชดัแจง้จาก Microsoft Mobile จะทําใหส้ทิธใินการใช ้
อปุกรณนี์ข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

หมายเหตุ: อปุกรณนี์ไ้ดร้บัการทดสอบแลว้และสอดคลอ้งกบัขดีจาํกดัสาํหรบัอปุกรณด์จิติอลคลาส B ตามมาตราที ่15 ของขอ้กาํหนด FCC ขดี
จาํกดัเหลา่นีไ้ดร้บัการกาํหนดขึน้เพือ่ใหม้กีารป้องกนัสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีพ่กัอาศยัอย่างเหมาะสม อปุกรณนี์ส้รา้ง ใช ้
และสามารถแผ่พลงังานความถีว่ทิยุได ้และหากไม่ตดิตัง้และใชง้านตามคําแนะนํา อาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายต่อระบบสือ่สาร
คลืน่วทิยุได ้อย่างไรก็ตาม ไม่มกีารรบัประกนัว่าสญัญาณรบกวนจะไม่เกดิขึน้ในการตดิตัง้พเิศษแบบใด หากอปุกรณนี์ทํ้าใหเ้กดิสญัญาณรบกวน
ทีเ่ป็นอนัตรายกบัเคร ือ่งรบัวทิยุหรอืโทรทศันซ์ ึง่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการปิดหรอืเปิดอปุกรณ ์ขอใหผู้ใ้ชล้องแกไ้ขสญัญาณรบกวนดงักลา่ว
ดว้ยวธิกีารต่อไปนี้

• เปลีย่นทศิทางหรอืตําแหน่งของเสาอากาศรบัสญัญาณ
• แยกอุปกรณก์บัเคร ือ่งรบัใหอ้ยู่ไกลจากกนัมากขึน้
• ต่ออปุกรณเ์ขา้กบัชอ่งเสยีบปลัก๊ไฟอืน่ทีไ่ม่ใชช่อ่งเดยีวกบัทีเ่คร ือ่งรบัน้ันต่ออยู่
• ปรกึษากบัตวัแทนจาํหน่ายหรอืขอความชว่ยเหลอืจากชา่งซอ่มวทิยุ/ทวีทีีม่ปีระสบการณ์

TM © 2014 Microsoft Mobile สงวนลขิสทิธิ ์Microsoft, Windows, โลโก ้Windows และ Lumia เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของกลุ่ม
บรษิทั Microsoft ผลติภณัฑ/์ชือ่บรษิทัอืน่อาจเป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ ตามลาํดบั

HDMI และโลโก ้HDMI เป็นเคร ือ่งหมายการคา้หรอืเคร ือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ HDMI Licensing LLC

โลโก ้Wi-Fi CERTIFIED® เป็นเคร ือ่งหมายรบัรองของ Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ เป็นเคร ือ่งหมายการคา้ของ Wi-Fi Alliance
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ผลติภณัฑนี์ป้ระกอบดว้ยซอฟตแ์วรแ์บบโอเพนซอรส์ สาํหรบัลขิสทิธิแ์ละคําช ีแ้จงอืน่ๆ การอนุญาต และการรบัรองทีบ่งัคบัใช ้ใหก้ดปุ่มรเีซต็
ในชอ่งรเีซต็อย่างรวดเรว็ดว้ยปลายคลปิหนีบกระดาษหรอืเคร ือ่งมอืทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั เมือ่หนา้จอ Start mirroring แสดงขึน้ หากตอ้งการ
ออก ใหก้ดปุ่มรเีซต็อกีคร ัง้
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