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Bezdrátový zvukový adaptér Nokia AD-47W
Adaptér AD-47W vám umo¾òuje pøipojit kompatibilní headset podporující 
bezdrátovou technologii Bluetooth k poèítaèi (nebo jinému 
kompatibilnímu pøístroji). Takto mù¾ete pou¾ívat headset k poslechu 
hudby pøehrávané softwarovým hudebním pøehrávaèem v poèítaèi.

Adaptér odpovídá specifikaci USB verze 2.0 a specifikaci Bluetooth 1.2 a 
podporuje tyto profily: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (jako 
zdroj) a Audio Video Remote Control Profile 1.0 (jako cíl). Adaptér je 
mo¾né pou¾ívat s operaèními systémy Windows XP a Windows 2000. 
Chcete-li pou¾ívat adaptér, spárujte jej a pøipojte jej k headsetu.

Párování a pøipojení adaptéru
Chcete-li spárovat adaptér s headsetem a poprvé je vzájemnì propojit, 
zapnìte poèítaè a pøipravte headset k párování podle pokynù 
v u¾ivatelské pøíruèce headsetu. Adaptér je mo¾né spárovat 
s kompatibilními headsety, které pou¾ívají heslo Bluetooth: 0000.
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Je-li headset pøipraven k párování, pøipojte adaptér do kompatibilního 
USB portu poèítaèe. Adaptér zaène hledat headset a modrá kontrolka na 
adaptéru se rychle rozbliká. Kdy¾ adaptér najde headset, dojde 
k automatickému spárování a propojení adaptéru a headsetu. Poté modrá 
kontrolka svítí nepøeru¹ovanì. Nyní mù¾ete zaèít poslouchat hudbu 
prostøednictvím headsetu.

Pokud modrá kontrolka zaène pomalu blikat je¹tì pøed spárováním 
adaptéru s headsetem nebo párujete-li adaptér s jiným kompatibilním 
headsetem, pøipravte headset k párování a poté podr¾te stisknuté 
párovací tlaèítko na adaptéru, dokud modrá kontrolka nezaène rychle 
blikat.

Pou¾ití adaptéru
Chcete-li pou¾ít adaptér, pøipojte jej do USB portu poèítaèe a zapnìte 
headset. Adaptér se pokusí pøipojit k headsetu, který s ním byl pou¾it jako 
poslední. Po pøipojení adaptéru k headsetu se nepøeru¹ovanì rozsvítí 
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modrá kontrolka. Nasaïte si headset na u¹i a zaènìte pøehrávat hudbu 
v pøehrávaèi na poèítaèi.

Pokud nesly¹íte hudbu z headsetu, i kdy¾ je adaptér pøipojen k headsetu a 
aplikace hudební pøehrávaè hraje, ve Windows zvolte adaptér jako 
výchozí zaøízení pro pøehrávání zvuku a zkontrolujte, ¾e jsou pou¾ívána 
pouze výchozí zvuková zaøízení. Napøíklad v systému Windows XP 
Professional otevøete Ovládací panely, zvolte Zvuky a zvuková zaøízení. Na 
kartì Zvuk vyberte v seznamu Pøehrávání zvuku adaptér a za¹krtnìte pole 
Pou¾ít pouze výchozí zaøízení. Pokud i nadále nesly¹íte hudbu, restartujte 
aplikaci hudebního pøehrávaèe nebo se podívejte do u¾ivatelské pøíruèky 
aplikace.

Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. 
Proto je tøeba o nìj peèovat. Následující doporuèení vám pomohou 
ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo dosah malých dìtí.
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• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, vlhkost a v¹echny typy kapalin 

mohou obsahovat minerály, které zpùsobují korozi elektronických 
obvodù. Je-li pøístroj vlhký, nechejte ho zcela vyschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném 
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození jeho pohyblivých souèástí a 
elektronických komponentù.

• Neponechávejte pøístroj v horku. Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost 
elektronických zaøízení, po¹kozují baterie a deformují èi po¹kozují 
plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi zahøívání pøístroje na provozní 
teplotu se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e po¹kodit elektronické 
obvody.

• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl vystaven silným otøesùm, 
netøeste s pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e po¹kodit vnitøní 
elektronické obvody a jemnou mechaniku.
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• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné 

èisticí prostøedky.

• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti 
pøístroje a zabránit správné funkci.

Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného 
servisu k opravì.

PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti 
prohla¹ujeme, ¾e se výrobek AD-47W shoduje s ustanoveními následující 
smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Symbol pøe¹krtnutého kontejneru znamená, ¾e na území 
Evropské unie musí být produkt po ukonèení jeho ¾ivotnosti 
ulo¾en do oddìleného sbìru. Neodhazujte tyto produkty do 
netøídìného komunálního odpadu.

Copyright © 2006 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky 
spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy 
spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy 
svých odpovídajících vlastníkù.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.


