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ROMÂNÃ
Adaptor audio fãrã fir Nokia AD-47W
Adaptorul AD-47W vã permite sã conectaþi un set cu cascã compatibil 
care acceptã tehnologia radio Bluetooth la calculatorul Dvs. (sau un alt 
aparat compatibil). Astfel, puteþi utiliza setul cu cascã pentru a asculta 
muzicã prin music playerul din calculatorul Dvs.

Adaptorul este compatibil cu specificaþiile USB versiunea 2.0 ºi cu 
specificaþiile Bluetooth 1.2 ºi acceptã urmãtoarele profiluri: Profilul 
Distribuþie audio îmbunãtãþitã 1.0 (rol de sursã) ºi profilul Control de la 
distanþã audio-video 1.0 (rol de þintã). Adaptorul poate fi utilizat cu 
sistemele de operare Windows XP ºi Windows 2000. Pentru a utiliza 
adaptorul, asociaþi-l cu ºi conectaþi-l la setul cu cascã.

Asocierea ºi conectarea adaptorului
Pentru a asocia adaptorul cu setul cu cascã ºi a le conecta pentru prima 
oarã, porniþi calculatorul ºi setaþi setul cu cascã pentru asociere urmând 
instrucþiunile din ghidul de utilizare a setului cu cascã. Adaptorul poate 
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fi asociat cu seturi cu cascã compatibile care utilizeazã parola 
Bluetooth 0000.

Când setul cu cascã este pregãtit pentru asociere, conectaþi adaptorul la 
un port USB compatibil de pe calculatorul Dvs. Adaptorul cautã setul cu 
cascã, iar indicatorul luminos de culoare albastrã de pe adaptor se aprinde 
cu intermitenþe rapide. Când adaptorul gãseºte setul cu cascã, acesta va 
fi automat asociat cu ºi conectat la setul cu cascã, iar indicatorul luminos 
de culoare albastrã este aprins continuu. Acum puteþi începe sã ascultaþi 
muzicã în setul cu cascã.

Dacã indicatorul luminos de culoare albastrã începe sã se aprindã cu 
intermitenþã înainte ca adaptorul sã fie asociat la setul cu cascã sau 
înainte de asocierea cu un alt set cu cascã compatibil, setaþi setul cu 
cascã pentru asociere ºi apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul de asociere 
de pe adaptor pânã când indicatorul luminos de culoare albastrã începe 
sã se aprindã cu intermitenþe rapide.
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Utilizarea adaptorului
Pentru a utiliza adaptorul, conectaþi-l la portul USB al calculatorului Dvs. 
ºi porniþi setul cu cascã. Adaptorul încearcã sã se conecteze la ultimul set 
cu cascã cu care a fost utilizat. Dupã ce adaptorul s-a conectat la setul 
cu cascã, indicatorul luminos de culoare albastrã este aprins continuu. 
Porniþi redarea muzicii cu aplicaþia music player din calculatorul Dvs. ºi 
poziþionaþi setul cu cascã pe urechi pentru a asculta muzicã.

Dacã nu puteþi asculta muzicã în setul cu cascã deºi adaptorul este 
conectat la setul cu cascã, iar aplicaþia music player ruleazã în Windows, 
selectaþi adaptorul drept dispozitiv implicit pentru redarea fiºierelor 
sonore ºi asiguraþi-vã cã sunt utilizate numai dispozitivele audio 
implicite. De exemplu, în Windows XP Professional, selectaþi Panou de 
control, Dispozitive de sunet ºi audio ºi registrul Audio, selectaþi 
adaptorul din lista Redare sunet ºi marcaþi caseta Utilizare exclusiv 
dispozitive implicite. Dacã nici acum nu puteþi asculta muzicã, reporniþi 
aplicaþia music player sau consultaþi ghidul utilizatorului pentru aplicaþia 
respectivã.
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Îngrijire ºi întreþinere
Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu 
grijã. Sugestiile de mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare 
a garanþiei.

• Nu lãsaþi nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
• Pãstraþi aparatul în stare uscatã. Precipitaþiile, umiditatea ºi alte 

tipuri de lichide sau impuritãþi pot conþine substanþe care corodeazã 
circuitele electronice. Dacã aparatul Dvs. se udã, lãsaþi-l sã se usuce 
complet.

• Nu folosiþi ºi nu depozitaþi aparatul în zone cu mult praf sau murdãrie. 
Pãrþile sale mobile ºi componentele electronice se pot deteriora.

• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate 
pot scurta viaþa dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii 
ºi pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
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• Nu pãstraþi aparatul la temperaturi scãzute. Când aparatul revine la 

temperaturã normalã, umezeala poate forma condens în interiorul 
acestuia ºi poate deteriora plãcile cu circuite electronice.

• Nu scãpaþi aparatul din mânã, nu-l loviþi ºi nu-l scuturaþi. 
Manipularea durã poate deteriora circuitele electronice interne ºi 
elementele de mecanicã finã.

• Pentru curãþarea aparatului nu se vor folosi produse chimice 
concentrate, solvenþi de curãþare sau detergenþi puternici.

• Nu vopsiþi aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate 
împiedica funcþionarea corespunzãtoare.

Dacã produsul nu funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la cel mai 
apropiat atelier de service autorizat pentru reparaþii.

DECLARAÞIE DE CONFORMITATE
Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarãm pe propria rãspundere cã 
produsul AD-47W este în conformitate cu prevederile urmãtoarei 
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directive a consiliului: 1999/5/EC. O copie a declaraþiei de conformitate 
poate fi gãsitã pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Coºul de gunoi pe roþi barat cu o cruce indicã faptul cã, în 
interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la 
sfârºitul ciclului sãu de viaþã. Nu aruncaþi aceste produse la 
gunoiul municipal nesortat.

Copyright © 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia ºi Nokia Connecting People sunt mãrci înregistrate ale Nokia 
Corporation. Alte nume de produse ºi de firme menþionate aici pot fi 
nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând proprietarilor 
respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.


