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Kullanım kılavuzu
Microsoft Screen Sharing for Lumia Phones (HD-10)
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Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir.
GİRİŞİM
Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.
KALİFİYE SERVİS
Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.
PİLLER, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR
Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Microsoft Mobile tarafından onaylanmış olan 
pilleri şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.
CİHAZINIZI KURU TUTUN
Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.
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Aksesuarınız hakkında

Bu adaptör ile telefonunuzun veya tabletinizin ekranını TV'nizde ya da monitörünüzde 
görüntüleyebilirsiniz.
Adaptörü HDMI uyumlu bir televizyona takarak telefon veya tabletinizdeki içeriğin televizyon 
ekranına yansımasını sağlayabilirsiniz.
Adaptörü kullanmak için ekran yansıtma veya kablosuz ekran özelliğine sahip bir Lumia 
cihazına ya da bir Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ kaynak cihazına ihtiyacınız vardır.
NFC, yalnızca Cihaz Merkezi 3.5 veya daha üzeri bulunan Lumia telefonlarda çalışır. En son 
sürüm, Mağaza indirmelerinde mevcuttur.
Uyumluluk, destek, yazılım indirmeleri ve sorun giderme konularında daha fazla bilgi için 
www.microsoft.com/mobile/support/ adresini ziyaret edin.
Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız 
cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.
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Tuşlar ve parçalar

Cihazınızı tanıyın.
1 Micro-USB şarj cihazı konektörü
2 Yeniden başlatma deliği
3 NFC alanı
4 Ayrılabilir NFC diski
5 HDMI kablosu konektörü
6 Gösterge ışığı
Bu üründe HDMI kablosu bulunmaz.
Bu ürünün yüzeyinde nikel yoktur.
Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, ürünü bağladığınız 
cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.
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Adaptörünüzü TV ve güç kaynağına bağlayın

Başlatmak için HDMI kablosunu ve güç kaynağını takın.
1. HDMI kablosunun bir ucunu adaptörün HDMI bağlantı noktasına ve diğer ucunu TV'ye takın.
2. Şarj cihazının adaptörle bağlantısını kurup, elektrik prizine takın.
3. TV'nin açık olduğundan ve doğru giriş modunun seçildiğinden emin olun.
Yönergeler içeren Start mirroring ekranı görüntülendiğinde, adaptörü telefonunuza 
takabilirsiniz.
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Adaptörünüzü telefon veya tabletinize bağlama

Telefonunuzdaki içerikleri aynalama işlemini başlatmak için, adaptörünüzü NFC özelliğini 
kullanarak telefonunuza bağlayın.
1. Telefonunuzda NFC özelliğini açtığınızdan emin olun.
2. 2 cihazın NFC alanını aynı anda temasa geçirin.
3. Telefonunuzun Ekranımı yansıt görünümünde, Screen Sharing öğesine dokunun.
4. İçerik aynalama işlemini durdurmak için, NFC alanlarını yeniden aynı anda temasa geçirin 
ve Ekranımı yansıt görünümündeki Screen Sharing öğesine dokunun.

İpucu: NFC diskini adaptörden çıkarın ve uzaktan telefonunuza bağlayın. Ayrıca 
başkalarının da diski telefonlarına bağlamasına izin verebilirsiniz; ancak önce 
telefonunuzun bağlantısını kesmeyi unutmayın.

NFC özelliğini kullanmadan bağlanmak için, başlangıç ekranında, sola kaydırın ve Ayarlar > 
Ekranımı yansıt öğesine dokunun.

İpucu: İşlem merkezindeki hızlı işlemlerinize Ekranımı yansıt özelliğini ekleyin.

Bir tablet bağlamak için ekranın sağ tarafından içeri doğru çekin ve Cihazlar > Yansıt > 
Kablosuz ekran ekle > Screen Sharing öğesine dokunun. İstendiği takdirde, TV ekranında 
görüntülenen PIN kodunu tabletinize yazın.
Telefonunuzun ekranı TV'de tam olarak görüntülenmezse, TV'nizin görüntü boyutu ayarlarını 
değiştirin.
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Fabrika ayarlarını geri yükleme

Önceden diğer cihazlarla yapılan tüm bağlantıları silmek ve fabrika ayarlarını geri yüklemek 
istediğiniz takdirde adaptörünüzü sıfırlayın. Adaptörü cihaza bağlamakta sorun yaşadığınız 
takdirde de yeniden başlatmayı deneyebilirsiniz.
Adaptörünüzün TV'ye ve güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
1. Start mirroring ekranı TV ekranında görüntüleninceye kadar bekleyin.
2. Ataş veya benzer bir araç ucu ile yeniden başlatma deliğindeki düğmeye 5 saniye boyunca 
basın.
Yönergeler içeren Start mirroring ekranı yeniden görüntülendiğinde, adaptörü telefonunuza 
takabilirsiniz.
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Adaptörünüzün yazılımını güncelleme

USB flash sürücünüz ve USB Y kablonuz olması gerekir. Y kablosunda, adaptörünüzü flash 
sürücüye ve güç kaynağına bağlayabileceğiniz uygun konektörler bulunması gerekir.
1. USB flash sürücüsünü bilgisayara takın.
2. Adaptörün destek web sitesine gidip, HD-10 yazılım güncellemesini indirin ve flash 
sürücünün ana klasörüne kaydedin.
3. Adaptörünüzü HDMI kablosu ile TV'ye bağlayın.
4. USB flash sürücüyü ve güç kaynağını Y kablosu ile adaptörünüze bağlayın.
Sistem yazılım güncellemelerini denetler ve güncelleme sırasında güncelleme ekranını 
görüntüler. Güncelleme işlemi süresince hiçbir kabloyu çıkarmayın.
5. Start mirroring ekranı görüntüleninceye kadar bekleyin.
6. Y kablosunu adaptörünüzden çıkarın ve şarj cihazını her zamanki gibi adaptörünüze takın.
Yazılım güncellemesi şimdi tamamlanmıştır.
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Ürün ve güvenlik bilgileri

Cihazınızı dikkatli kullanın
Cihazınızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızı çalışır durumda tutmanıza 
yardımcı olur.

• Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek 
mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, cihazın kurumasını bekleyin.

• Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın.
• Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihaza zarar verebilir.
• Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde nem oluşarak cihaza 

zarar verebilir.
• Cihazı açmayın.
• Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
• Cihazı ya da pili düşürmeyin, çarpmayın ya da sallamayın. Sert kullanım cihaza zarar verebilir.
• Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Cihazın yanına kredi kartları veya diğer manyetik 
depolama ortamlarını koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Geri Dönüşüm

Bu ürün AEEE Düzenlemelerine uygundur. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman 
tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri 
dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri kazanılabilir. 
Ürünlerinizi nasıl geri dönüştüreceğinizi www.microsoft.com/mobile/recycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi

Elinizde bulunan üründe, pilde, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu 
size, tüm elektrikli ve elektronik ürün ve pillerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları 
gerektiğini hatırlatır. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın, geri dönüştürülmek üzere 
ayırın. En yakınınızda bulunan geri dönüşüm noktası ile ilgili bilgiler için, yerel atık toplama yetkilinize danışın veya 
www.microsoft.com/mobile/support/ adresini ziyaret edin. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla için 
bkz. www.microsoft.com/mobile/ecoprofile.

Pil ve şarj cihazı bilgileri
Cihazınızı AC-20 veya AC-60 şarj cihazı ile şarj edin. Şarj cihazı fiş türü değişebilir. 

Microsoft Mobile, bu cihaza uygun ek pil veya şarj cihazı modelleri üretebilir.

İmplant tıbbi cihazlar
Olası parazitleri önlemek amacıyla, tıbbi implant cihaz üreticileri tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 
santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

• Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
• Girişim olduğundan şüphelenilecek bir neden olması durumunda kablosuz cihazı kapatın.
• Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.
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Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

Sertifika bilgileri (SAR)
Bu cihaz modeli, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını 
aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bağımsız bilim kuruluşu ICNIRP tarafından geliştirilen bu kurallar, yaş ve sağlık 
durumundan bağımsız olarak tüm kişileri korumayı amaçlamaktadır.

Maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. 
ICNIRP kurallarında belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak 
hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart 
çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir.

Telif hakları ve diğer uyarılar
UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Microsoft Mobile Oy, bu HD-10 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun 
olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir nüshası www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity 
adresinde bulunabilir.

Ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Daha fazla bilgi için satıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. 
Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak 
satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak 
şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti 
verilmemiştir. Microsoft Mobile, önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya belgeyi geri çekme hakkını 
saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Microsoft Mobile ya da herhangi bir lisans sağlayıcısı, hiçbir durumda, 
meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir veya veri kaybından ya da özel, arızi, netice 
kabilinden doğan ya da dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Microsoft Mobile'ın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde 
yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz veya dağıtılamaz. Microsoft Mobile, bir sürekli gelişim politikası 
izlemektedir. Microsoft Mobile, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın 
değişiklik ve geliştirme yapma hakkını saklı tutar.

Microsoft Mobile, cihazınızla birlikte sağlanan üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, 
herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi 
bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş 
olursunuz.

FEDERAL İLETİŞİM KOMİSYONU (FCC)/INDUSTRY CANADA UYUMLULUK BİLGİLERİ BİLDİRİMLERİ

Bu cihaz, FCC kurallarının 15. bölümüne ve Industry Canada lisans dışı RSS standartlarına uygundur. Aşağıdaki iki şarta 
bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olamaz; ve (2) bu cihaz, istenmeyen şekilde çalışmasına 
neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Daha fazla bilgi için, transition.fcc.gov/
oet/rfsafety/rf-faqs.html adresine gidin. Microsoft Mobile tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya 
modifikasyonlar, kullanıcının bu donanımı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15'e uygun şekilde, B sınıfı dijital cihaz sınırlarıyla uygun olduğu 
belirtilmiştir. Bu sınırlar, ikamet alanlarında zararlı girişimlere karşı makul bir koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu 
cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir, talimatlara göre kurulup kullanılmazsa radyo iletişimine zarar 
verebilir. Ancak, girişimin belirli bir kurulum biçiminde oluşmayacağına dair hiçbir garanti yoktur. Bu cihaz radyo veya 
televizyon sinyal alımında zararlı girişimlere neden oluyorsa (böyle bir durum cihazın açılıp kapatılmasıyla anlaşılabilir), 
kullanıcının aşağıdaki tedbirlerden birini veya birkaçını uygulayarak girişimi ortadan kaldırması önerilir:
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• Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin.
• Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
• Cihazı alıcının bağlı olduğu hattan farklı bir hattaki prize bağlayın.
• Yardım için satıcıya veya tecrübeli bir radyo/TV teknisyenine başvurun.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Tüm hakları saklıdır. Microsoft, Windows, Windows logosu ve Lumia Microsoft şirketler 
grubunun ticari markalarıdır. Üçüncü taraf ürünler/isimler kendi sahibinin ticari markası olabilir.

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.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

TELEFICATION B.V., Edisonstraat 12A, 6902 PK ZEVENAAR, Hollanda Telefon: +31 316 583 180 Faks: +31 316 583 189

Üretici Firma

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bu ürün açık kaynak kodlu yazılımlar içerir. İlgili telif hakkı ve diğer bildirimler, izinler ve onayları görüntülemek için, ataş 
veya benzer bir araç ucu ile yeniden başlatma deliğindeki düğmeye kısa bir süre basarak Start mirroring ekranını 
görüntüleyin. Çıkmak için, yeniden başlatma düğmesine kısa bir süre boyunca yeniden basın.
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