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Brez¾ièni zvoèni adapter Nokia AD-47W
Adapter AD-47W omogoèa povezovanje zdru¾ljivih slu¹alk, ki podpirajo 
brez¾ièno tehnologijo Bluetooth, z raèunalnikom ali drugo zdru¾ljivo 
napravo. Tako lahko z njimi poslu¹ate glasbo, ki jo predvaja glasbena 
aplikacija v raèunalniku.

Adapter je zdru¾ljiv s specifikacijama USB 2.0 in Bluetooth 1.2. Zadnja 
podpira naslednja profila: Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (vir) in 
Audio Video Remote Control Profile 1.0 (ciljna naprava). Adapter se lahko 
uporablja z operacijskima sistemoma Windows XP in Windows 2000. Da 
bi ga lahko uporabljali, ga seznanite in pove¾ite s slu¹alkami.

Seznanitev in povezava adapterja
Èe ¾elite adapter seznaniti s slu¹alkami in napravi prviè povezati, vklopite 
raèunalnik in pripravite slu¹alke na seznanitev po navodilih v priroèniku. 
Adapter je mogoèe seznaniti z zdru¾ljivimi slu¹alkami, ki za geslo 
Bluetooth uporabljajo "0000".
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Ko so slu¹alke pripravljene na seznanitev, prikljuèite adapter na zdru¾ljiv 
prikljuèek USB raèunalnika. Adapter zaène iskati slu¹alke, in modra luèka 
hitro utripa. Ko jih najde, se napravi samodejno seznanita in pove¾eta, 
modra luèka na adapterju pa sveti neprekinjeno. Zdaj lahko s slu¹alkami 
poslu¹ate glasbo.
Èe zaène modra luèka pred seznanitvijo adapterja in slu¹alk utripati 
poèasi ali èe ¾elite adapter seznaniti z drugimi zdru¾ljivimi slu¹alkami, 
pripravite slu¹alke na seznanitev in pridr¾ite gumb za seznanjanje na 
adapterju, dokler modra luèka ne zaène hitro utripati.

Uporaba adapterja
Da bi lahko adapter uporabljali, ga prikljuèite na prikljuèek USB  
raèunalnika in vklopite slu¹alke. Adapter se sku¹a povezati z nazadnje 
uporabljenimi slu¹alkami. Ko je povezan s slu¹alkami, modra luèka sveti 
neprekinjeno. Zaènite predvajati glasbo z aplikacijo v raèunalniku in si 
namestite slu¹alke na u¹esa.
Èe je adapter povezan s slu¹alkami in predvajalnik glasbe vkljuèen, glasbe 
iz slu¹alk pa ne sli¹ite, v operacijskem sistemu Windows nastavite adapter 
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za privzeto napravo za predvajanje zvoka in poskrbite, da bodo 
uporabljane samo privzete zvoène naprave. V sistemu Windows XP 
Professional na primer odprite Nadzorno plo¹èo (Control Panel), izberite 
Zvoki in zvoène naprave (Sounds and Audio Devices) in zavihek Avdio 
(Audio), nato na seznamu Predvajanje zvoka (Sound playback) izberite 
adapter in potrdite okvirèek Uporabi le privzete naprave (Use only default 
devices). Èe glasbe ¹e vedno ne sli¹ite, znova za¾enite aplikacijo za 
predvajanje glasbe ali poglejte v priroènik.

Nega in vzdr¾evanje
Va¹a naprava je vrhunski izdelek tako glede zasnove kot izdelave, zato je 
treba z njo ravnati skrbno. Z upo¹tevanjem spodnjih predlogov boste la¾je 
ohranili garancijo svoje naprave.
• Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
• Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekoèine 

lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzroèajo korozijo 
elektronskih vezij. Èe napravo kljub vsemu nehote zmoèite, jo morate 
povsem posu¹iti.
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• Ne uporabljajte in ne hranite naprave v pra¹nem ali umazanem 

okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko po¹kodujejo.

• Naprave ne hranite na vroèini. Visoke temperature lahko skraj¹ajo 
¾ivljenjsko dobo elektronskih naprav, po¹kodujejo baterije in 
deformirajo nekatere vrste plastike.

• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se nato segreje na obièajno 
temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko po¹koduje 
elektronska vezja.

• Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko 
po¹koduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, èistil ali moènih detergentov.

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreèi 
pravilno delovanje.

Èe izdelek ne deluje pravilno, ga odnesite v popravilo v najbli¾ji 
poobla¹èeni servis.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek 
AD-47W ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo izjave o 
skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Simbol preèrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na obmoèju 
Evropske unije neuporaben izdelek zavr¾en na posebno 
zbirali¹èe odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne 
gospodinjske odpadke.
Copyright © 2006 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.

Nokia in Nokia Connecting People sta za¹èiteni blagovni znamki dru¾be 
Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, 
utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.


