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AD-47W Nokia vezeték nélküli audioadapter
Az AD-47W adapterrel egy Bluetooth vezeték nélküli technológiát 
támogató kompatibilis fülhallgatót csatlakoztathatunk a számítógéphez 
(vagy egyéb kompatibilis eszközhöz). Így a fülhallgatóval hallgathatjuk a 
számítógépes alkalmazás által lejátszott zenét.

Az adapter kompatibilis a 2.0-s USB-specifikációval, valamint az 1.2-es 
Bluetooth specifikációval, és a következõ profilokat támogatja: 1.0-s 
Advanced Audio Distribution Profile (fejlett hangterjesztési profil – 
forrásszerepkör) és 1.0-s Audio Video Remote Control Profile 
(audiovizuális távvezérlési profil – célszerepkör). Az adapter Windows XP 
és Windows 2000 operációs rendszerrel használható. Az adapter 
használatához párosítsuk azt a fülhallgatóval, és csatlakoztassuk az 
adaptert a fülhallgatóhoz.
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Az adapter párosítása és csatlakoztatása
Az adapter és a fülhallgató párosításához és csatlakoztatásához 
kapcsoljuk be a számítógépet, és a felhasználói útmutatóban leírtaknak 
megfelelõen kapcsoljuk párosítási módba a fülhallgatót. Az adapter olyan 
kompatibilis fülhallgatókkal párosítható, amelyek a 0000 Bluetooth-
kódot használják párosításhoz.

Amikor a fülhallgató készen áll a párosításra, csatlakoztassa az adaptert 
a számítógép USB-portjához. Az adapter megkeresi a fülhallgatót, majd 
az adapter kék jelzõfénye gyorsan villogni kezd. Amikor az adapter 
megtalálja a fülhallgatót, akkor az adapter és a fülhallgató 
automatikusan párosítva lesz és csatlakoznak egymáshoz, majd a kék 
jelzõfény folyamatosan világítani kezd. Most már hallgathatjuk a zenét a 
fülhallgatón keresztül.

Ha a fülhallgató párosítása elõtt a kék jelzõfény lassan villogni kezd, vagy 
párosítani akarjuk az adaptert egy másik kompatibilis fülhallgatóval, 
akkor állítsuk készenlétbe a fülhallgatót a párosításhoz, majd nyomjuk 
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meg és tartsuk lenyomva a párosító gombot az adapteren, amíg a kék 
jelzõfény gyorsan villogni nem kezd.

Az adapter használata
Az adapter használatához csatlakoztassuk azt a számítógép USB-
portjához, és kapcsoljuk be a fülhallgatót. Az adapter megpróbál 
kapcsolódni ahhoz a fülhallgatóhoz, amellyel legutóbb használtuk. 
Amikor az adapter csatlakozott a fülhallgatóhoz, a kék jelzõfény 
folyamatosan világítani kezd. Indítsuk el a zene lejátszását a 
számítógépes alkalmazással, majd tegyük a fülünkre a fülhallgatót a zene 
hallgatásához.

Ha nem hallunk zenét a fülhallgatóból annak ellenére, hogy az adapter 
csatlakozik hozzá, és a zenelejátszó alkalmazás fut, a Windowsban 
állítsuk be, hogy az adapter legyen az alapértelmezett lejátszási eszköz, 
majd gyõzõdjünk meg arról, hogy csak az alapértelmezett audioeszközök 
vannak használatban. Például Windows XP Professional rendszer esetén 
lépjünk a Vezérlõpultra, válasszuk a Hangok és audioeszközök 
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lehetõséget, kattintsunk az Audió fülre, válasszuk ki az adaptert a 
Hanglejátszás listában, és jelöljük be a Csak az alapértelmezés szerinti 
eszközök használata négyzetet. Ha ezek után sem halljuk a zenét, indítsuk 
újra a zenelejátszó alkalmazást, vagy olvassuk el az alkalmazás 
felhasználói útmutatóját.

Kezelés és karbantartás
A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, 
amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia 
megõrzésében.

• Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektõl távol.

• A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb 
folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben 
korróziót elõidézõ ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, 
hagyjuk teljesen megszáradni.
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• A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por 

károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

• A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hõmérséklet 
csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja 
az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a mûanyag 
alkatrészeket.

• A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hõmérsékletre 
való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára 
károsíthatja az elektronikus áramköröket.

• A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva 
bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.

• A készüléket ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy 
mosószerekkel.

• Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó 
alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
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Ha a készülék nem mûködik megfelelõen, forduljunk a legközelebbi 
márkaszervizhez.

MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a Nokia 
AD-47W kereskedelmi megnevezésû készülék mindenben megfelel az 
alapvetõ követelményeknek, valamint az 1999/5/EK irányelv egyéb 
rendelkezéseinek. A Megfelelõségi nyilatkozat egy példánya megtalálható 
a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

Az áthúzott, kerekes szemétgyûjtõ-tartály azt jelenti, hogy az 
Európai Unión belül a készüléket élettartama végén szelektív 
gyûjtõhelyre kell juttatni. A készüléktõl ne háztartási 
hulladékként szabaduljunk meg.
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