
SVENSKA
Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W
Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan 
hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla 
enheter). På så sätt kan du använda headsetet när du vill lyssna på musik 
via datorns musikspelare.

Adaptern är kompatibel med USB-specifikationen version 2.0 och 
Bluetooth-specifikationen 1.2 och hanterar följande profiler: Advanced 
Audio Distribution Profile 1.0 (källroll) och Audio Video Remote Control 
Profile 1.0 (målroll). Adaptern kan användas med operativsystemen 
Windows XP och Windows 2000. Du använder adaptern genom att para 
ihop den med headsetet och ansluta dem.

Para ihop och ansluta adaptern
När du ska para ihop adaptern med headsetet och ansluta dem för första 
gången, sätter du på datorn och ställer in headsetet på ihopparning enligt 
instruktionerna i användarhandboken. Adaptern kan paras ihop med 
kompatibla headset som använder Bluetooth-lösenordet 0000.
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När headsetet är klart för hopkoppling ansluter du adaptern till en 
kompatibel USB-port på datorn. Adaptern söker efter headsetet och den 
blå indikatorlampan på adaptern blinkar snabbt. När adaptern hittar 
headsetet kopplas adaptern och headsetet ihop och ansluts automatiskt. 
Den blå indikatorlampan lyser med fast sken. Nu kan du börja lyssna på 
musik genom headsetet.

Om den blå indikatorlampan börjar blinka långsamt innan adaptern 
kopplats ihop med headsetet eller om du vill koppla ihop adaptern med 
ett annat kompatibelt headset, gör du headsetet klart för hopkoppling 
och håller hopkopplingsknappen på adaptern nedtryckt tills den blå 
indikatorlampan börjar blinka snabbt.

Använda adaptern
När du ska använda adaptern ansluter du den till datorns USB-port och 
slår på headsetet. Adaptern försöker att ansluta till det headset som den 
senast användes tillsammans med. När adaptern är ansluten till headsetet 
lyser den blå indikatorlampan med fast sken. Spela någon låt på 
musikspelaren på datorn, sätt på dig headsetet och lyssna på musiken.
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Om ingen musik hörs från headsetet trots att adaptern är ansluten till 
headsetet och musikprogrammet spelas upp, väljer du adaptern som 
standardenhet för uppspelning av ljud i Windows och ser till att endast 
standardenheterna används. I exempelvis Windows XP Professional går 
du till Kontrollpanelen, väljer Ljud och ljudenheter och fliken Ljud, väljer 
adaptern i listan Uppspelning av ljud och markerar rutan Använd endast 
standardenheter. Om du fortfarande inte hör någon musik startar du om 
musikprogrammet eller läser programmets användarhandbok.

Skötsel och underhåll
Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor 
yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa 
nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.
• Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
• Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor 

kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om 
enheten utsätts för väta måste den ges tillfälle att bli fullständigt 
torr.
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• Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. 

Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.

• Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan 
förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna 
och förvränga eller smälta vissa plaster.

• Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till 
normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de 
elektroniska kretsarna.

• Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den 
behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka 
rengöringsmedel för att rengöra enheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och 
hindra normal användning.

Om produkten inte fungerar som den ska tar du den till närmaste 
kvalificerade serviceverkstad.
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KONFORMITETSDEKLARATION
Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att 
produkten AD-47W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG. 
Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste 
produkten föras till en återvinningsstation när den är förbrukad. 
Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.
Copyright © 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.
Nokia och Nokia Connecting People är registrerade varumärken 

som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn, som 
hänvisats till, kan vara varumärken eller firmabeteckningar som tillhör 
sina respektive ägare.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.


