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OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som 
eneansvarlige, at produktet AD-42W er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
følgende direktiv fra Ministerrådet: 
1999/5/EF. 
En kopi af Overensstemmelseserklæringen 
findes på adressen http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

Skraldespanden med kryds over 
betyder, at i EU skal produktet 
afleveres et særligt sted, når det 
ikke længere skal anvendes. 
Produkterne må ikke bortskaffes 
som usorteret 
husholdningsaffald.

© 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.
Kopiering, overførsel, overdragelse eller 
lagring af en del eller hele indholdet af 
dette dokument i nogen form uden 
forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er 
ikke tilladt.
Nokia er et registreret varemærke 
tilhørende Nokia Corporation. Andre 
produkter og firmanavne, som er nævnt 

heri, kan være varemærker eller 
handelsnavne tilhørende deres respektive 
ejere.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia udvikler løbende sine produkter. 
Nokia forbeholder sig retten til at ændre og 
forbedre de produkter, der er beskrevet i 
dette dokument, uden forudgående varsel.
Nokia kan under ingen omstændigheder 
holdes ansvarlig for tab af data eller 
fortjeneste eller nogen som helst form for 
specielle, tilfældige, betingede eller 
indirekte skader, uanset hvordan de er 
forvoldt.
Oplysningerne i dette dokument leveres 
"som de er og forefindes". Medmindre det 
er krævet af gældende lovgivning, stilles 
der ikke nogen garantier, hverken 
udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men 
ikke begrænset til, garantier for salgbarhed 
og egnethed til et bestemt formål, i 
forbindelse med nøjagtigheden, 
pålideligheden eller indholdet af dette 
dokument. Nokia forbeholder sig retten til 
at ændre dette dokument eller trække det 
tilbage på et hvilket som helst tidspunkt 
uden forudgående varsel.
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Enkelte produkter føres ikke i visse 
områder. Forhør dig hos din nærmeste 
Nokia-forhandler.
Brugeren må ikke betjene enheden, hvis 
der er foretaget uautoriserede ændringer 
af eller tilslutninger til udstyret.

Eksportkontrol
Denne enhed kan indeholde produkter, 
teknologi eller software, som er underlagt 
eksportlove og -regler fra USA og andre 
lande. Afvigelser fra loven er forbudt. 

Introduktion
AD-42W-gateway'en gør det muligt at 
tilslutte et almindeligt stereoanlæg til en 
kompatibel musikafspiller eller headset, 
som understøtter trådløs Bluetooth-
teknologi.

Læs denne brugervejledning omhyggeligt, 
inden du anvender gateway'en. Læs også 
brugervejledningerne til dine kompatible 
lydenheder, som du bruger sammen med 
gateway'en. Opbevar gateway'en og 
tilbehøret utilgængeligt for små børn.

Trådløs Bluetooth-teknologi
Trådløs Bluetooth-teknologi gør det 
muligt at tilslutte kompatible 
kommunikationsenheder uden kabler. En 
Bluetooth-forbindelse kræver ikke, at 
gateway'en og den anden enhed skal være 
synlige for hinanden, men begge enheder 
skal være inden for en vis afstand af 
hinanden. Afstanden afhænger af 

enhedernes rækkevidde. Gateway'en er en 
Bluetooth Class 1-enhed med en 
rækkevidde på op til 100 meter, mens 
Bluetooth-enheder normalt har en 
rækkevidde på 10 meter.
Forbindelserne kan være udsat for 
forstyrrelser fra omgivelserne, f.eks. vægge 
eller andre elektroniske enheder.
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Gateway'en er kompatibel med Bluetooth 
Specification 2.0, som understøtter 
følgende profiler: Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP) 1.0 og Generic 
Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 
1.0. Kontakt producenterne af andre 

enheder for at bestemme deres 
kompatibilitet med denne enhed.
Der kan være begrænsninger forbundet 
med brugen af Bluetooth-teknologi i 
nogle områder. Spørg de lokale 
myndigheder eller din tjenesteudbyder.

Dele
Gateway'en indeholder de dele, der er vist 
i begyndelsen af denne vejledning:
1 – Bindingsknap
2 – Blå indikator
3 – Driftstilstandsknap

4 – RCA-indgang. Det røde stik er til den 
venstre stereokanal, og det hvide stik er til 
den højre kanal.
5 – Strømstik
6 – RCA-udgang

Opladere
Kontroller modelnummeret på alle 
opladere, inden de bruges med denne 
enhed. Denne enhed skal have strøm fra 
en AC-3-, AC-4- eller DC-4-oplader.

Advarsel! Brug kun opladere, 
der er godkendt af Nokia til 
brug sammen med denne 
enhed. Brug af andre typer 

kan være farlig og kan medføre, at en 
eventuel godkendelse eller garanti 
bortfalder. 
Når du fjerner netledningen fra 
ekstraudstyret, skal du trække i stikket, 
ikke i ledningen.
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Tænd eller sluk for gateway'en
Slut opladerledningen til strømstikket på 
bagsiden, og slut opladeren til en 
stikkontakt i væggen for at tænde 
opladeren. Indikatoren blinker langsomt, 
når gateway'en er tilsluttet en forbundet 
lydenhed og er klar til brug. Gateway'en 
forsøger at etablere forbindelse til den 

Bluetooth-enhed, som du senest brugte i 
den aktuelle driftstilstand. Se "Forbind 
gateway'en", hvis du vil have yderligere 
oplysninger om de to driftstilstande.
Træk opladerstikket ud af stikkontakten og 
gateway'en for at slukke.

Forbind gateway'en
Inden du kan bruge gateway'en med en 
kompatibel lydenhed, som understøtter 
trådløs Bluetooth-teknologi, er det 
nødvendigt at forbinde gateway'en med 
den.
Hvis du vil forbinde gateway'en med en 
musikafspiller (f.eks. en musikafspiller 
eller en mobiltelefon med en 
musikafspillerfunktion), skal du gøre 
følgende:
1. Kontroller, at driftstilstandsknappen er 

nede. Hvis ikke, skal du trykke på 
knappen.

2. Tryk på forbindelsesknappen, og hold 
den nede, indtil indikatoren lyser 
konstant.

3. Søg efter og vælg gateway'en med 
musikafspilleren eller telefonen, og 
indtast Bluetooth-adgangskoden 
0000.
Hvis der er oprettet forbindelse, 
blinker indikatoren hurtigt 10 gange.

Hvis du vil forbinde gateway'en med et 
headset, skal du gøre følgende:
1. Kontroller, at driftstilstandsknappen er 

oppe. Hvis ikke, skal du trykke på 
knappen.



DANSK
2. Gør headsettet klar til at blive 
forbundet, som det er angivet i 
brugervejledningen til headsettet.

3. Tryk på forbindelsesknappen, og hold 
den nede, indtil indikatoren lyser 
konstant. 
Gateway'en forbindes automatisk med 
headsettet. Hvis headsettet kræver en 
Bluetooth-adgangskode, og 
headsettets standardadgangskode ikke 
er 0000, skal adgangskoden ændres til 
0000, som det er angivet i 
brugervejledningen til headsettet.

Gateway'en kan forbindes med op til otte 
Bluetooth-enheder, men den må kun 

tilsluttes en enhed ad gangen i begge 
driftstilstande. Hvis du vil udskifte den 
Bluetooth-lydenhed (f.eks. en 
musikafspiller eller et headset), som du 
har sluttet til gateway'en, skal du frakoble 
den aktuelle enhed fra gateway'en og 
tilslutte en anden forbundet enhed til den. 
Se brugervejledningerne til lydenhederne, 
hvis du vil have yderligere oplysninger.
Hvis du vil rydde listen over forbundne 
enheder, skal du trykke på og holde 
forbindelsesknappen nede i 15 sekunder, 
mens du ikke lytter til musik gennem 
gateway'en.

Tilslut gateway'en
Kontroller, at stereoanlægget er slukket, 
inden du tilslutter en enhed til det.
Hvis du vil spille musik på din forbundne 
musikafspiller via et stereoanlæg, skal du 
sætte de medfølgende RCA-kabler i 
lydudgangene på gateway'en og 
lydindgangene på stereoanlægget.
Hvis du vil spille musik på dit stereoanlæg 
via en tilsluttet musikafspiller, skal du 

sætte RCA-kablerne i lydindgangene på 
gateway'en og lydudgangene på 
stereoanlægget.
Når du har tilsluttet gateway'en til dit 
stereoanlæg, kan du indstille lydstyrken på 
musikafspilleren eller headsettet og 
stereoanlægget til et moderat niveau, 
hvorefter du kan afspille musik på 
musikafspilleren eller stereoanlægget.
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Hvis du har forbundet og tilsluttet 
gateway'en til en musikafspiller og et 
headset, skal du trykke på 
driftstilstandsknappen for at skifte mellem 
de to forbindelser. Driftstilstandsknappen 

skal være nede, hvis du vil bruge 
gateway'en sammen med en 
musikafspiller. Hvis du vil bruge 
gateway'en sammen med et headset, skal 
driftstilstandsknappen være oppe.

Pleje og vedligeholdelse
Enheden er et stykke avanceret teknologi 
udformet i et gennemtænkt design, og det 
skal behandles med varsomhed. 
Forslagene nedenfor hjælper med at sikre 
fortsat garantidækning.
• Opbevar alt tilbehør og ekstraudstyr 

utilgængeligt for små børn.
• Enheden må ikke blive våd. Nedbør, 

fugt og alle typer af væsker eller fugt 
kan indeholde mineraler, der 
korroderer elektroniske kredsløb. Hvis 
enheden bliver våd, skal du lade den 
tørre fuldstændigt.

• Enheden må ikke anvendes eller 
opbevares i støvede, snavsede 
omgivelser. De bevægelige dele og 
elektroniske komponenter kan blive 
beskadiget.

• Enheden bør ikke opbevares i varme 
omgivelser. Høje temperaturer kan 
forkorte det elektroniske udstyrs 
levetid og få plastmaterialet til at 
smelte eller slå sig.

• Enheden bør ikke opbevares i kolde 
omgivelser. Når enheden vender 
tilbage til normal temperatur, kan der 
dannes fugt i enheden, og det kan 
ødelægge de elektroniske kredsløb.

• Forsøg ikke at åbne enheden.
• Undgå at tabe, banke på eller ryste 

enheden. Hårdhændet behandling kan 
ødelægge de interne kredsløb og 
finmekanikken.

• Rengør aldrig enheden med stærke 
kemikalier, rengøringsmidler eller 
stærke opløsningsmidler.
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• Mal ikke enheden. Malingen kan 
blokere de bevægelige dele og 
forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Ovennævnte gælder for både enheden, 
opladeren og eventuelt ekstraudstyr. Hvis 
en enhed ikke fungerer korrekt, indleveres 
den til nærmeste autoriserede 
serviceforhandler til service.


