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Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W
AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), 
Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk 
seti baðlamanýza olanak tanýr. Bu þekilde, bilgisayarýnýzda yüklü olan 
müzik çalar uygulamasý ile müzik dinlemek için bu kulaklýðý 
kullanabilirsiniz.

Bu adaptör, bu profilleri destekleyen USB spesifikasyonu sürüm 2.0 ve 
Bluetooth Spesifikasyonu 1.2'ye uygundur: Geliþmiþ Ses Daðýlýmý Profili 
1.0 (kaynak rolü) ve Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili 1.0 (hedef rolü). 
Adaptör, Windows XP ve Windows 2000 iþletim sistemlerinde 
kullanýlabilir. Adaptörü kulaklýklý mikrofon seti ile eþleyip, baðlantýsýný 
yaptýktan sonra kullanabilirsiniz.

Adaptörü eþleme ve baðlama
Adaptörü kulaklýklý mikrofon setinizle eþlemek ve ilk kez baðlamak için, 
bilgisayarýnýzý açýn ve kulaklýklý mikrofon setini, kulaklýklý mikrofon seti 
kullaným kýlavuzunda açýklanan þekilde eþleme iþlemine hazýr hale getirin. 
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Adaptör, Bluetooth þifresi olarak 0000 kullanan uyumlu kulaklýklý 
mikrofon setleriyle eþlenebilir.

Kulaklýklý mikrofon seti eþleþtirilmeye hazýr olduðunda, adaptörü 
bilgisayarýnýzdaki uyumlu bir USB baðlantý noktasýna takýn. Adaptör 
kulaklýklý mikrofon setini arar; adaptör üzerindeki mavi gösterge ýþýðý hýzla 
yanýp sönmeye baþlar. Adaptör kulaklýklý mikrofon setini bulduðunda, 
adaptör ile kulaklýklý mikrofon seti otomatik olarak eþleþtirilir ve 
aralarýnda baðlantý kurulur; mavi gösterge ýþýðý sürekli olarak yanýk kalýr. 
Artýk kulaklýklý mikrofon setini kullanarak müzik dinlemeye 
baþlayabilirsiniz.

Adaptör kulaklýklý mikrofon setiyle eþleþtirilmeden önce mavi gösterge 
ýþýðý yavaþ bir þekilde yanýp sönmeye baþlarsa veya adaptörü baþka bir 
uyumlu kulaklýklý mikrofon setiyle eþleþtirmek isterseniz, kulaklýklý 
mikrofon setini eþleþtirme için hazýr olarak ayarlayýn ve mavi gösterge 
ýþýðý hýzlý bir þekilde yanýp sönmeye baþlayana dek adaptör üzerindeki 
eþleþtirme düðmesini basýlý tutun.
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Adaptörü kullanma
Kullanmak için adaptörü bilgisayarýnýzdaki USB baðlantý noktasýna takýn 
ve kulaklýklý mikrofon setini açýn. Adaptör, en son kullanýldýðý kulaklýklý 
mikrofon setine baðlanmaya çalýþýr. Adaptör kulaklýklý mikrofon setine 
baðlandýðýnda mavi gösterge ýþýðý sürekli olarak yanýk kalýr. 
Bilgisayarýnýzdaki müzik çalar uygulamasýný kullanarak müziði çalmaya 
baþlayýn ve müziði duymak için kulaklýklý mikrofon setini kulaklarýnýza 
takýn.

Adaptör kulaklýklý mikrofon setine baðlý durumdayken, müzik uygulamasý 
çalmasýna raðmen kulaklýktan müzik sesi duyamýyorsanýz, Windows'ta 
varsayýlan çalma aygýtý olarak adaptörü seçin ve yalnýzca varsayýlan ses 
aygýtlarýnýn kullanýldýðýndan emin olun. Örneðin, Windows XP 
Professional'da Denetim Masasý'na giderek, Ses Efekti ve Ses Aygýtlarý ve 
sonra da Ses sekmesini seçin. Buradaki Ses çalarken listesinden adaptörü 
seçin ve Yalnýzca varsayýlan aygýtlarý kullan onay kutusunu iþaretleyin. 
Müziði hala duyamýyorsanýz, müzik çalma uygulamasýný yeniden baþlatýn 
veya uygulamanýn kullaným kýlavuzuna bakýn.
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Bakým ve onarým
Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. 
Aþaðýdaki öneriler cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný 
saðlayacaktýr.

• Tüm aksesuarlarý ve donanýmlarý küçük çocuklarýn eriþiminden uzak 
tutun.

• Cihazý kuru tutun. Yaðmur damlalarý, nem ve her türlü sývý ya da su 
buharý, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. 
Cihazýnýz ýslanýrsa tamamen kurumasýný bekleyin.

• Cihazý tozlu ve kirli yerlerde kullanmayýn ve saklamayýn. Hareketli 
parçalarý ve elektronik bileþenleri zarar görebilir.

• Cihazý sýcak yerlerde saklamayýn. Yüksek sýcaklýklar, elektronik 
cihazlarýn kullaným ömrünü kýsaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve 
bazý plastik parçalarý eðebilir veya eritebilir.
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• Cihazý soðuk yerlerde saklamayýn. Cihaz tekrar normal sýcaklýðýna 

ulaþtýðýnda, cihazýn içinde elektronik devre kartlarýna zarar 
verebilecek nem oluþabilir.

• Cihazý düþürmeyin, üstüne vurmayýn ya da sallamayýn. Cihazýn sert 
kullanýmý, iç devre kartlarýna ve hassas mekanik bileþenlere zarar 
verebilir.

• Cihazý silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da 
kuvvetli deterjanlar kullanmayýn.

• Cihazý boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden 
olabilir ve bu parçalarýn doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

Herhangi bir cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili 
servise götürün.

UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ
NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda 
olmak üzere AD-47W ürününün, ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 
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1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk 
Bildirimi’nin kopyasýný 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde 
bulabilirsiniz.

Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, kullaným süresi sona 
erdiðinde bir ürünün Avrupa Birliði dahilinde ayrý bir atýk 
grubuna dahil edilmesi gerektiði anlamýna gelir. Bu ürünleri 
ayrýmý yapýlmamýþ diðer belediye atýklarýyla birlikte atmayýn.
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