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SUOMI
Nokia langaton äänisovitin AD-47W
AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa 
tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun 
yhteensopivaan laitteeseen). Näin voit käyttää HF-laitetta musiikin 
kuunteluun tietokoneessa olevan soitinsovelluksen avulla.

Sovitin on USB-määrityksen version 2.0 ja Bluetooth 1.2 -määrityksen 
mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Advanced Audio Distribution 
Profile 1.0 (lähderooli) ja Audio Video Remote Control Profile 1.0 
(kohderooli). Sovitinta voi käyttää Windows XP- ja Windows 2000 -
käyttöjärjestelmien kanssa. Kun haluat käyttää sovitinta, liitä se 
HF-laitteen pariksi ja muodosta yhteys sen ja HF-laitteen välille.

Sovittimen liittäminen pariksi ja yhteyden muodostaminen
Kun haluat liittää sovittimen HF-laitteen pariksi ja muodostaa niiden 
välille yhteyden ensimmäistä kertaa, kytke tietokoneeseen virta ja aseta 
HF-laite valmiiksi pariliitosta varten HF-laitteen käyttöohjeen mukaisesti. 
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Sovittimen voi liittää sellaisen yhteensopivan HF-laitteen pariksi, jossa 
käytetään Bluetooth-salasanaa 0000.

Kun HF-laite on valmis pariliitosta varten, kytke sovitin tietokoneen 
yhteensopivaan USB-porttiin. Sovitin etsii HF-laitetta, ja sovittimen 
sininen merkkivalo vilkkuu nopeasti. Kun sovitin löytää HF-laitteen, 
sovittimen ja HF-laitteen välille muodostuu automaattisesti pariliitos ja 
yhteys ja sininen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Nyt voit alkaa 
kuunnella musiikkia HF-laitteen kautta.

Jos sininen merkkivalo alkaa vilkkua hitaasti, ennen kuin sovitin on liitetty 
HF-laitteen pariksi, tai jos haluat liittää sovittimen jonkin toisen 
yhteensopivan HF-laitteen pariksi, aseta HF-laite valmiiksi pariliitosta 
varten ja pidä sovittimen pariliitospainiketta painettuna, kunnes sininen 
merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.

Sovittimen käyttäminen
Kun haluat käyttää sovitinta, kytke se tietokoneen USB-porttiin ja kytke 
virta HF-laitteeseen. Sovitin yrittää muodostaa yhteyden sen kanssa 
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viimeksi käytettyyn HF-laitteeseen. Kun sovitin on kytketty 
HF-laitteeseen, sininen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti. Ala soittaa 
musiikkia tietokoneessa olevalla soitinsovelluksella ja aseta HF-laite 
korvillesi, jotta kuulet musiikin.

Jos et kuule musiikkia HF-laitteesta, vaikka sovitin on kytketty 
HF-laitteeseen ja soitinsovellus toistaa musiikkia, valitse Windowsissa 
sovitin oletusäänentoistolaitteeksi ja varmista, että käytössä on vain 
oletusäänilaitteita. Esimerkiksi Windows XP Professional -
käyttöjärjestelmässä siirry Ohjauspaneeliin, valitse Äänet ja äänilaitteet 
ja Ääni-välilehti, valitse sovitin Äänen toisto -luettelosta ja valitse Käytä 
vain oletuslaitteita -ruutu. Jos et vieläkään kuule musiikkia, käynnistä 
soitinsovellus uudelleen tai katso ohjeita sovelluksen käyttöoppaasta.

Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. 
Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
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• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää 

mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, 
anna sen kuivua kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen 
liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat 
lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja 
taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila 
palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka 
saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.

• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi 
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita 
laitteen puhdistukseen.
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• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä 

toimimasta kunnolla.

Jos tuote ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun 
huoltoliikkeeseen.

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-47W noudattaa 
Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. 
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



SUOMI
Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että 
Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen 
keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita 
ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten 
nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.


