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Bezprzewodowy adapter audio Nokia AD-47W
Adapter AD-47W umo¿liwia pod³±czenie bezprzewodowego zestawu 
s³uchawkowego Bluetooth do komputera lub innego kompatybilnego 
urz±dzenia. Przez tak pod³±czony zestaw mo¿na na przyk³ad s³uchaæ 
muzyki odtwarzanej w komputerze.

Adapter jest zgodny ze specyfikacj± USB w wersji 2.0 i specyfikacj± 
Bluetooth 1.2, co umo¿liwia korzystanie z dwóch nastêpuj±cych profili: 
Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (tryb ¼ród³a) i Audio Video 
Remote Control Profile 1.0 (tryb odbioru). Adaptera tego mo¿na u¿ywaæ 
w systemie operacyjnym Windows XP lub Windows 2000. Aby móc 
korzystaæ z adaptera, trzeba go powi±zaæ i po³±cz z zestawem 
s³uchawkowym.

Powi±zanie i po³±czenie adaptera z zestawem s³uchawkowym
Aby powi±zaæ adapter z zestawem s³uchawkowym przed pierwszym 
po³±czeniem, nale¿y najpierw w³±czyæ komputer i przygotowaæ zestaw do 
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powi±zania. O tym, jak to siê robi, przeczytasz w instrukcji obs³ugi 
zestawu s³uchawkowego. Adapter mo¿na powi±zaæ z kompatybilnym 
zestawem s³uchawkowym, którego kodem Bluetooth jest 0000.

Gdy zestaw bêdzie ju¿ przygotowany do powi±zania, pod³±cz adapter do 
kompatybilnego portu USB komputera. Adapter zacznie szukaæ zestawu 
s³uchawkowego, a jego wska¼nik bêdzie szybko pulsowaæ niebieskim 
¶wiat³em. Po zakoñczeniu wyszukiwania adapter i zestaw s³uchawkowy 
zostan± automatycznie powi±zane i po³±czone, a wska¼nik zacznie 
¶wieciæ ci±g³ym ¶wiat³em niebieskim. Pocz±wszy od tej chwili, mo¿na ju¿ 
korzystaæ z zestawu s³uchawkowego do s³uchania muzyki z komputera.

Je¶li przed powi±zaniem adaptera z zestawem s³uchawkowym wska¼nik 
adaptera bêdzie pulsowaæ powoli niebieskim ¶wiat³em, przygotuj zestaw 
s³uchawkowy do powi±zania, a nastêpnie naci¶nij i przytrzymaj przycisk 
powi±zania na adapterze, a¿ ¶wiat³o wska¼nika zacznie szybko pulsowaæ. 
Te same czynno¶ci nale¿y wykonaæ, chc±c powi±zaæ adapter z innym 
kompatybilnym zestawem s³uchawkowym.
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Korzystanie z adaptera
Aby korzystaæ z adaptera, pod³±cz go do portu USB komputera i w³±cz 
zestaw s³uchawkowy. Adapter spróbuje po³±czyæ siê z zestawem, który by³ 
ostatnio u¿ywany. Po po³±czeniu adaptera z zestawem s³uchawkowym 
wska¼nik zacznie ¶wieciæ niebieskim ¶wiat³em ci±g³ym. Za³ó¿ wtedy 
zestaw s³uchawkowy i rozpocznij odtwarzanie muzyki z komputera.

Je¶li muzyki nie s³ychaæ w zestawie s³uchawkowym, chocia¿ adapter jest 
z nim po³±czony i odtwarzanie muzyki w³±czone w aplikacji odtwarzacza, 
w systemie Windows, wybierz adapter jako domy¶lny odtwarzacz muzyki 
i sprawd¼, czy w u¿yciu s± tylko domy¶lne urz±dzenia audio. Na przyk³ad 
w systemie Windows XP Professional przejd¼ do „Panelu sterowania”, 
wybierz „D¼wiêki i urz±dzenia audio”, kliknij zak³adkê „Audio”, z listy 
„Urz±dzenia domy¶lne” w polu „ Odtwarzanie d¼wiêków” wybierz adapter, 
po czym zaznacz pole wyboru „U¿yj tylko domy¶lnych urz±dzeñ”. Je¶li to 
nie pomo¿e, wykonaj restart aplikacji odtwarzacza muzyki lub zajrzyj do 
instrukcji obs³ugi tej aplikacji.
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Eksploatacja i konserwacja
To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy konstrukcj± i jako¶ci± 
wykonania, dlatego te¿ wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie 
poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ wszystkie warunki ochrony 
gwarancyjnej.

• Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostêpnym dla ma³ych 
dzieci.

• Urz±dzenie powinno byæ zawsze suche. Opady, du¿a wilgotno¶æ i 
wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoæ mog± zawieraæ zwi±zki mineralne 
powoduj±ce korozjê obwodów elektronicznych. Zawilgocone 
urz±dzenie pozostaw do ca³kowitego wyschniêcia.

• Nie u¿ywaj i nie przechowuj urz±dzenia w miejscach brudnych i 
zapylonych. Mo¿e to spowodowaæ uszkodzenie jego ruchomych 
czê¶ci i podzespo³ów elektronicznych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie 
temperatury mog± byæ przyczyn± krótszej ¿ywotno¶ci baterii, 
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uszkodzeñ podzespo³ów elektronicznych, odkszta³ceñ lub stopienia 
elementów plastikowych.

• Nie przechowuj urz±dzenia w niskiej temperaturze. Gdy urz±dzenie 
powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnêtrzu mo¿e 
gromadziæ siê wilgoæ, powoduj±c uszkodzenie podzespo³ów 
elektronicznych.

• Nie upuszczaj, nie uderzaj i nie potrz±saj urz±dzeniem. Nieostro¿ne 
obchodzenie siê z nim mo¿e spowodowaæ uszkodzenia 
wewnêtrznych podzespo³ów elektronicznych i delikatnych 
mechanizmów.

• Do czyszczenia urz±dzenia nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników ani silnych detergentów.

• Nie maluj urz±dzenia. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i 
uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li produkt nie dzia³a prawid³owo, oddaj go do naprawy w najbli¿szym 
autoryzowanym serwisie.
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DEKLARACJA ZGODNO¦CI
My, NOKIA CORPORATION, z pe³n± odpowiedzialno¶ci± o¶wiadczamy, ¿e 
produkt AD-47W spe³nia wszystkie wymagania ujête w klauzulach 
dokumentu Council Directive: 1999/5/EC. Kopiê „Deklaracji zgodno¶ci” 
mo¿na znale¼æ pod adresem http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.
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To urz±dzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektyw± Europejsk± 
2002/96/WE oraz polsk± Ustaw± o zu¿ytym sprzêcie 
elektrycznym i elektronicznym symbolem przekre¶lonego 
kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, ¿e sprzêt ten, 
po okresie jego u¿ytkowania nie mo¿e byæ umieszczany ³±cznie z 
innymi odpadami pochodz±cymi z gospodarstwa domowego. 
U¿ytkownik jest zobowi±zany do oddania go prowadz±cym 
zbieranie zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego. 
Prowadz±cy zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz 
gminne jednostki, tworz± odpowiedni system umo¿liwiaj±cy 
oddanie tego sprzêtu. W³a¶ciwe postêpowanie ze zu¿ytym 
sprzêtem elektrycznym i elektronicznym przyczynia siê do 
unikniêcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i ¶rodowiska 
naturalnego konsekwencji, wynikaj±cych z obecno¶ci sk³adników 
niebezpiecznych oraz niew³a¶ciwego sk³adowania i 
przetwarzania takiego sprzêtu. Szczegó³owe dane dotycz±ce 
masy sprzêtu marki Nokia znajduj± siê na stronie internetowej: 
www.nokia.com.pl
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SIG, Inc.


