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Nokia trådløs lydadapter AD-47W
Med adapteren AD-47W kan du koble et kompatibelt headset som støtter 
trådløs Bluetooth-teknologi, til datamaskinen (eller en annen kompatibel 
enhet). På denne måten kan du bruke headsettet til å høre på musikk ved 
hjelp av musikkavspillingsprogrammet på datamaskinen.

Adapteren er kompatibel med USB-spesifikasjonen versjon 2.0 og 
Bluetooth-spesifikasjonen 1.2 som støtter følgende profiler: Advanced 
Audio Distribution Profile 1.0 (kilderolle) og Audio Video Remote Control 
Profile 1.0 (målrolle). Adapteren kan brukes med operativsystemene 
Windows XP og Windows 2000. Når du skal bruke adapteren, må du 
sammenkoble den med og koble den til headsettet.

Koble sammen og koble til adapteren
Når du skal koble sammen adapteren og headsettet og opprette en 
tilkobling første gang, slår du på datamaskinen og gjør headsettet klart 
for sammenkobling i henhold til brukerhåndboken for headsettet. 
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Adapteren kan sammenkobles med kompatible headset som bruker 
Bluetooth-passordet 0000.

Når headsettet er klart for sammenkobling, setter du adapteren inn i en 
kompatibel USB-port på datamaskinen. Adapteren søker etter headsettet, 
og den blå indikatorlampen på adapteren blinker raskt. Når adapteren 
finner headsettet, kobles adapteren og headsettet automatisk sammen og 
det opprettes en tilkobling. Den blå indikatorlampen lyser kontinuerlig. Nå 
kan du høre på musikk via headsettet.

Hvis den blå indikatorlampen begynner å blinke sakte før adapteren er 
sammenkoblet med headsettet, eller hvis du vil sammenkoble adapteren 
med et annet kompatibelt headset, gjør du headsettet klart for 
sammenkobling, og deretter holder du inne sammenkoblingsknappen på 
adapteren til den blå indikatorlampen begynner å blinke raskt.

Bruke adapteren
Når du skal bruke adapteren, setter du den inn i USB-porten på 
datamaskinen og slår på headsettet. Adapteren prøver å koble seg til 
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headsettet som ble brukt sist. Når adapteren er koblet til headsettet, lyser 
den blå indikatorlampen kontinuerlig. Spill musikk med 
musikkavspillingsprogrammet på datamaskinen, og plasser headsettet på 
ørene for å høre musikken.

Hvis du ikke hører musikk fra headsettet selv om adapteren er koblet til 
headsettet og musikkavspilleren spiller, velger du adapteren som standard 
avspillingsenhet i Windows, og kontrollerer at bare standard lydenheter 
brukes. I for eksempel Windows XP Professional går du til Kontrollpanel, 
velger Lyd og lydenheter og fanen Lyd. Velg adapteren fra listen 
Lydavspilling og merk av for Bruk bare standardenheter. Hvis du fortsatt 
ikke hører musikk, starter du musikkavspillingsprogrammet på nytt, eller 
sjekker brukerhåndboken for programmet.

Stell og vedlikehold
Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør 
behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde 
garantibestemmelsene.
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• Alt tilbehør og ekstrautstyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.

• Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer 
væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske 
kretser. Hvis enheten blir våt, lar du den tørke til den er helt tørr.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De 
bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan 
redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og 
deformere eller smelte plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår 
normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten 
som kan skade elektroniske kretskort.

• Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan 
ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
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• Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og 

forhindre at enheten fungerer skikkelig.

Hvis produktet ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste 
autoriserte servicested for å få utført service.

ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet 
AD-47W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council 
Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU 
må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast 
disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for 
Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan 
være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.


