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Bezdrôtový audioadaptér Nokia AD-47W
Adaptér AD-47W vám umo¾òuje pripoji» kompatibilný headset 
s podporou bezdrôtovej technológie Bluetooth k vá¹mu poèítaèu (alebo 
inému kompatibilnému zariadeniu). Takto mô¾ete pou¾i» headset na 
poèúvanie hudby cez aplikáciu prehrávaèa hudby na va¹om poèítaèi.
Adaptér vyhovuje USB ¹pecifikácii verzie 2.0 a Bluetooth ¹pecifikácii 1.2 
a podporuje nasledujúce profily: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 
(v úlohe zdroja) a Audio Video Remote Control Profile 1.0 (v úlohe cieåa). 
Adaptér mo¾no pou¾íva» s operaènými systémami Windows XP a 
Windows 2000. Aby ste mohli adaptér pou¾i», spárujte ho a spojte 
s headsetom.

Spárovanie a pripojenie adaptéra
Aby ste adaptér spárovali so svojím headsetom a prvý raz ich spojili, 
zapnite poèítaè a pripravte headset na párovanie podåa postupu v návode 
na pou¾itie headsetu. Adaptér mo¾no spárova» s kompatibilnými 
headsetmi, ktoré pou¾ívajú prístupový kód Bluetooth 0000.
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Keï je headset pripravený na párovanie, zapojte adaptér do 
kompatibilného USB portu na svojom poèítaèi. Adaptér vyhåadá headset 
a kontrolka na adaptéri zaène rýchlo blika» modrým svetlom. Keï adaptér 
nájde headset, automaticky sa s ním spáruje a spojí; kontrolka zaène svieti» 
stálym modrým svetlom. Teraz mô¾ete zaèa» poèúva» cez headset hudbu.
Ak pred spárovaním adaptéru s headsetom zaène kontrolka na adaptéri 
pomaly blika» modrým svetlom, alebo ak chcete adaptér spárova» s iným 
kompatibilným headsetom, pripravte headset na párovanie a stlaète a 
pridr¾te párovacie tlaèidlo na adaptéri, kým kontrolka nezaène rýchlo 
blika» modrým svetlom.

Pou¾itie adaptéra
Ak chcete adaptér pou¾i», zapojte ho do USB portu svojho poèítaèa a 
zapnite headset. Adaptér sa pokúsi spoji» s headsetom, s ktorým bol 
spojený naposledy. Po spojení adaptéra s headsetom svieti kontrolka 
stálym modrým svetlom. Spustite prehrávanie hudby cez aplikáciu 
prehrávaèa vo va¹om poèítaèi, a nasaïte si headset na ucho, aby ste 
hudbu poèuli.



SLOVAK
Ak zo svojho headsetu nepoèujete hudbu, hoci je adaptér pripojený k 
headsetu a aplikácia prehrávaèa hudby hrá, vo Windows nastavte adaptér 
ako ¹tandardné zariadenie pre prehrávanie zvuku a zabezpeète, aby 
systém pou¾íval iba ¹tandardné zvukové zariadenia. Napríklad vo 
Windows XP Professional prejdite do Ovládacieho Panelu, vyberte Zvuky 
a Zvukové zariadenia a zálo¾ku Zvuk, zvoåte adaptér zo zoznamu 
Prehrávanie zvuku a za¹krtnite políèko Pou¾íva» iba ¹tandardné 
zariadenia. Ak aj tak nepoèujete hudbu, re¹tartujte aplikáciu prehrávaèa 
hudby alebo si pozrite návod na pou¾itie tejto aplikácie.

Starostlivos» a údr¾ba
Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je 
treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúèania 
vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• V¹etky súèasti príslu¹enstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu 
malých detí.
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• Uchovávajte prístroj v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny 

a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu 
elektronických obvodov. Keï sa vá¹ prístroj zamoèí, nechajte ho 
úplne vysu¹i».

• Nepou¾ívajte a neuchovávajte prístroj v pra¹nom a ¹pinavom 
prostredí. Mô¾e dôjs» k po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a 
elektroniky.

• Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty 
mô¾e dôjs» ku skráteniu ¾ivotnosti elektronických zariadení, 
po¹kodeniu batérií a deformácii èi roztaveniu niektorých plastov.

• Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje 
na svoju normálnu teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a 
po¹kodi» dosky s elektronickými obvodmi.

• Nenechajte prístroj spadnú», neudierajte a netraste s ním. Hrubým 
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky s obvodmi a jemnú 
mechaniku.
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• Na èistenie prístroja nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe 

obsahujúce rozpú¹»adlá, ani silné saponáty.

• Prístroj nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti prístroja a 
znemo¾ni» jeho správne fungovanie.

Ak prístroj nepracuje správne, zverte jeho opravu najbli¾¹iemu 
autorizovanému servisnému stredisku.

VYHLÁSENIE O SÚLADE
My, spoloènos» NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednos» 
vyhlasujeme, ¾e výrobok AD-47W vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej 
smernice EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of 
Conformity - nájdete na adrese 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Pre¹krtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, ¾e 
v Európskej únii je treba výrobok po skonèení jeho ¾ivotnosti 
odnies» na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do 
netriedeného komunálneho odpadu.
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