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PROHLÁ©ENÍ O SHODÌ
My, spoleènost NOKIA CORPORATION, 
v rámci své jediné odpovìdnosti 
prohla¹ujeme, ¾e se produkt AD-42W 
shoduje s ustanoveními následující 
smìrnice: 1999/5/EC. 
Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na 
adrese http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity.

Symbol pøe¹krtnutého kontejneru 
znamená, ¾e na území Evropské 
unie musí být produkt po 
ukonèení jeho ¾ivotnosti ulo¾en 
do oddìleného sbìru. 
Neodhazujte tyto produkty do 
netøídìného komunálního 
odpadu.

© 2006 Nokia. V¹echna práva vyhrazena.
Reprodukce, pøenos, distribuce nebo 
ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo 
libovolné jeho èásti v jakékoli formì je 
povoleno pouze po pøedchozím písemném 
svolení spoleèností Nokia.
Nokia je registrovaná ochranná známka 
spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní 

zmiòované produkty a názvy spoleèností 
mohou být ochrannými známkami nebo 
obchodními názvy svých odpovídajících 
vlastníkù.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. 
Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny 
a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných 
v tomto dokumentu bez pøedchozího 
oznámení.
Spoleènost Nokia není za ¾ádných 
okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu 
dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, 
následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené 
jakýmkoli zpùsobem.
Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK 
JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se 
ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani 
obsahu tohoto dokumentu neposkytují 
¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky 
vèetnì, nikoli v¹ak pouze, 
pøedpokládaných záruk prodejnosti a 
vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia 
si vyhrazuje právo kdykoli a bez 
pøedchozího upozornìní tento dokument 
revidovat nebo ukonèit jeho platnost.
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Dostupnost urèitých produktù se mù¾e 
li¹it podle oblastí. Obra»te se na 
nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia.
Neautorizované zmìny nebo modifikace 
tohoto výrobku mohou zpùsobit 
neplatnost oprávnìní u¾ivatele provozovat 
toto zaøízení.

Kontrola exportu
Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, 
technologie nebo software, které jsou 
pøedmìtem exportních omezení nebo 
zákonù platných v USA nebo dal¹ích 
zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno. 

Úvod
Rozhraní AD-42W umo¾òuje pøipojit 
bì¾ný domácí stereo systém ke 
kompatibilnímu hudebnímu pøehrávaèi 
nebo headsetu, který podporuje 
bezdrátovou technologii Bluetooth.
Pøed pou¾íváním rozhraní si peèlivì 
pøeètìte tuto u¾ivatelskou pøíruèku. 

Pøeètìte si rovnì¾ u¾ivatelské pøíruèky ke 
kompatibilním audio pøístrojùm, které 
chcete s rozhraním pou¾ívat. Ukládejte 
rozhraní i jeho pøíslu¹enství mimo dosah 
malých dìtí.

Bezdrátová technologie Bluetooth
Bezdrátová technologie Bluetooth 
umo¾òuje propojení kompatibilních 
komunikaèních zaøízení bez pou¾ití 
kabelù. Pøipojení Bluetooth nevy¾aduje 
pøímou viditelnost mezi rozhraním a 
druhým pøístrojem, oba pøístroje v¹ak musí 

být od sebe jen do urèité vzdálenosti. 
Vzdálenost závisí na provozním re¾imu 
pøístrojù. Rozhraní je pøístroj Bluetooth 
tøídy 1 s provozním dosahem 100 metrù, 
ale typický provozní dosah Bluetooth 
pøístrojù je 10 metrù.
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Pøipojení mù¾e být ru¹eno pøeká¾kami, 
jako jsou stìny nebo jiné elektronické 
pøístroje.
Rozhraní odpovídá specifikaci Bluetooth 
2.0 a podporuje tyto profily: Advanced 
Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 a 
Generic Audio/Video Distribution Profile 

(GAVDP) 1.0. Informujte se u výrobce 
jiných zaøízení, zda je jejich pøístroj 
kompatibilní s tímto pøístrojem.
V nìkterých místech mù¾e být pou¾ití 
technologie Bluetooth omezeno. 
Informujte se u místních orgánù nebo 
provozovatele slu¾eb.

Souèásti
Rozhraní obsahuje tyto souèásti. Jejich 
vyobrazení je uvedeno na zaèátku této 
pøíruèky:
1—Tlaèítko pro párování
2—Modrá kontrolka
3—Pøepínaè provozního re¾imu

4—RCA audio vstupy; èervený konektor je 
pro levý stereo kanál a bílý konektor pro 
pravý kanál.
5—Zdíøka pro konektor napájení
6—RCA audio výstupy

Nabíjeèky
Pøed pou¾itím nabíjeèky s tímto pøístrojem 
zkontrolujte èíslo typu nabíjeèky. Tento 
pøístroj je urèen pro pou¾ití pøi napájení 
z nabíjeèky AC-3, AC-4 nebo DC-4.

Upozornìní: Pou¾ívejte pouze 
nabíjeèky schválené 
spoleèností Nokia pro pou¾ití 
s tímto konkrétním pøístrojem. 

Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit 
zru¹ení osvìdèení nebo záruk a mù¾e být 
i nebezpeèné. 
Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od 
libovolného pøíslu¹enství, uchopte a 
zatáhnìte v¾dy za konektor, nikoliv za 
kabel.
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Zapnutí a vypnutí rozhraní
Chcete-li rozhraní zapnout, pøipojte kabel 
nabíjeèky do zdíøky pro konektor napájení 
v zadní èásti rozhraní a pøipojte nabíjeèku 
do zdroje el. energie. Je-li rozhraní 
pøipojeno ke spárovanému audio pøístroji 
a pøipraveno k pou¾ití, kontrolka pomalu 
bliká. Rozhraní se pokusí o pøipojení 

k pøístroji Bluetooth, který jste 
v aktuálním provozním re¾imu pou¾ívali 
nejèastìji. Dal¹í informace o dvou 
provozních re¾imech najdete v odstavci 
„Párování rozhraní“.
Rozhraní vypnete odpojením nabíjeèky od 
zdroje el. energie a rozhraní.

Párování rozhraní
Abyste mohli pou¾ít rozhraní 
s kompatibilním audio pøístrojem, který 
podporuje bezdrátovou technologii 
Bluetooth, musíte jej s rozhraním 
spárovat.
Chcete-li spárovat rozhraní s hudebním 
pøehrávaèem (napøíklad samostatným 
hudebním pøehrávaèem nebo mobilním 
telefonem s funkcí hudebního pøehrávaèe), 
postupujte takto:
1. Zkontrolujte, zda je pøepínaè 

provozního re¾imu v dolní poloze. 
Není-li, stisknìte jej.

2. Podr¾te stisknuté tlaèítko pro 
párování, dokud se kontrolka nerozsvítí 
nepøeru¹ovanì.

3. Z hudebního pøehrávaèe nebo telefonu 
zaènìte vyhledávat pøístroje, vyberte 
rozhraní a zadejte heslo Bluetooth 
0000.
Je-li párování úspì¹né, kontrolka 
desetkrát rychle blikne.

Chcete-li spárovat rozhraní s headsetem, 
postupujte takto:
1. Zkontrolujte, zda je pøepínaè 

provozního re¾imu v horní poloze. 
Není-li, stisknìte jej.
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2. Nastavte headset pro párování podle 
pokynù v u¾ivatelské pøíruèce 
headsetu.

3. Podr¾te stisknuté tlaèítko pro 
spárování, dokud se kontrolka 
nerozsvítí nepøeru¹ovanì. 
Rozhraní je automaticky spárováno 
s headsetem. Vy¾aduje-li headset 
heslo Bluetooth a výchozí heslo 
headsetu není 0000, zmìòte heslo na 
0000 podle pokynù v u¾ivatelské 
pøíruèce headsetu.

Rozhraní mù¾e být spárováno a¾ s osmi 
Bluetooth pøístroji, ale pøipojeno mù¾e být 

v obou provozních re¾imech v¾dy pouze 
k jednomu pøístroji. Chcete-li zmìnit 
audio pøístroj Bluetooth (napøíklad 
hudební pøehrávaè nebo headset), který 
jste k rozhraní pøipojili, odpojte aktuální 
pøístroj od rozhraní a pøipojte k nìmu jiný 
spárovaný pøístroj. Podrobné informace 
najdete v u¾ivatelské pøíruèce audio 
pøístrojù.
Chcete-li smazat seznam spárovaných 
pøístrojù, stisknìte na 15 sekund tlaèítko 
pro párování. Nesmíte pøitom 
prostøednictvím rozhraní poslouchat 
hudbu.

Pøipojení rozhraní
Pøed pøipojováním k domácímu stereo 
systému se ujistìte, ¾e je stereo systém 
vypnutý.
Chcete-li pøehrávat hudbu na svém 
spárovaném hudebním pøehrávaèi pøes 
domácí stereo systém, pøipojte dodané 
RCA kabely k audio výstupùm rozhraní 
a k audio vstupùm stereo systému.
Chcete-li pøehrávat hudbu z domácího 
stereo systému spárovaným headsetem, 

pøipojte RCA kabely k audio vstupùm 
rozhraní a k audio výstupùm stereo 
systému.
Po pøipojení rozhraní k domácímu stereo 
systému nastavte hlasitost v hudebním 
pøehrávaèi nebo headsetu a stereo 
systému na støední hodnotu a zaènìte 
pøehrávat hudbu v hudebním pøehrávaèi 
nebo stereo systému.
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Pokud jste spárovali a pøipojili rozhraní 
k hudebnímu pøehrávaèi a headsetu, 
pøepínejte mezi tìmito dvìma pøipojeními 
stisknutím pøepínaèe provozního re¾imu. 
Chcete-li pou¾ít rozhraní s hudebním 

pøehrávaèem, musí být pøepínaè 
provozního re¾imu v dolní poloze. 
Chcete-li pou¾ít rozhraní s headsetem, 
musí být pøepínaè provozního re¾imu 
v horní poloze.

Péèe a údr¾ba
Tento pøístroj je produktem moderní 
technologie a kvalitního zpracování. Proto 
je tøeba o nìj peèovat. Následující 
doporuèení vám pomohou ochránit va¹e 
nároky ze záruk.
• Ukládejte ve¹kerá pøíslu¹enství mimo 

dosah malých dìtí.
• Uchovávejte pøístroj v suchu. Srá¾ky, 

vlhkost a v¹echny typy kapalin mohou 
obsahovat minerály, které zpùsobují 
korozi elektronických obvodù. Je-li 
pøístroj vlhký, nechejte ho zcela 
vyschnout.

• Nepou¾ívejte ani neponechávejte 
pøístroj v pra¹ném a zneèi¹tìném 
prostøedí. Mohlo by dojít k po¹kození 
jeho pohyblivých souèástí a 
elektronických komponentù.

• Neponechávejte pøístroj v horku. 
Vysoké teploty zkracují ¾ivotnost 
elektronických zaøízení a deformují èi 
po¹kozují plastové souèásti.

• Neponechávejte pøístroj v chladu. Pøi 
zahøívání pøístroje na provozní teplotu 
se uvnitø srá¾í vlhkost, která mù¾e 
po¹kodit elektronické obvody.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít.
• Nedovolte, aby pøístroj upadl nebo byl 

vystaven silným otøesùm, netøeste 
s pøístrojem. Ne¹etrné zacházení mù¾e 
po¹kodit vnitøní elektronické obvody 
a jemnou mechaniku.

• Pøi èi¹tìní pøístroje nepou¾ívejte 
chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné 
èisticí prostøedky.
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• Pøístroj nepøebarvujte. Barva mù¾e 
zalepit pohyblivé souèásti pøístroje 
a zabránit správné funkci.

V¹echna vý¹e uvedená doporuèení 
pou¾ijte odpovídajícím zpùsobem na 
pøístroj, nabíjeèku nebo jiné pøíslu¹enství. 
Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej 
do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu 
k opravì.


