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VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, 
että tuote AD-42W noudattaa Euroopan 
neuvoston direktiivin 1999/5/EY 
määräyksiä. 
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on 
kopio WWW-osoitteessa 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Jäteastia, jonka päälle on 
merkitty rasti, tarkoittaa, että 
Euroopan unionin alueella tuote 
on toimitettava erilliseen 
keräyspisteeseen, kun tuote on 
käytetty loppuun. Näitä tuotteita 
ei saa heittää lajittelemattoman 
yhdyskuntajätteen joukkoon.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, 
jakeleminen tai tallentaminen kokonaan 
tai osittain on kielletty ilman Nokian 
myöntämää kirjallista lupaa.
Nokia on Nokia Oyj:n rekisteröity 
tavaramerkki. Muut tässä asiakirjassa 
mainitut tuotteiden ja yritysten nimet 

voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä 
tai kauppanimiä.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja 
pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia 
ja parannuksia mihin tahansa tässä 
asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman 
ennakkoilmoitusta.
Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä 
vahingoista, mukaan lukien tietojen tai 
tulojen menetys.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan 
"sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, 
luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta 
mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä 
nimenomaisesti taata sen 
markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn 
tarkoitukseen, ellei pakottavalla 
lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia 
varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä 
asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin 
tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella 
alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä 
Nokia-jälleenmyyjältä.
Tähän laitteeseen tehdyt 
hyväksymättömät muutokset voivat 
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mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää 
laitetta.
Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, 
tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan 

Yhdysvaltojen ja muiden maiden 
vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän 
tulee noudattaa tällaisia lakeja ja 
määräyksiä. 

Johdanto
AD-42W-yhteyslaitteen avulla voit kytkeä 
tavallisen kotistereojärjestelmän 
langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan 
yhteensopivaan musiikkisoittimeen tai 
HF-laitteeseen.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen 
yhteyslaitteen käyttöä. Lue myös 

yhteyslaitteen kanssa käytettävien 
yhteensopivien äänilaitteiden 
käyttöoppaat. Pidä yhteyslaite ja sen 
lisävarusteet poissa pienten lasten 
ulottuvilta.

Langaton Bluetooth-tekniikka
Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla 
voidaan muodostaa yhteys yhteensopivien 
viestintälaitteiden välille ilman kaapeleita. 
Bluetooth-yhteys ei edellytä, että 
yhteyslaite ja toinen laite ovat 
näköyhteydessä toisiinsa, mutta laitteiden 
on oltava tietyn etäisyyden päässä 
toisistaan. Etäisyys määräytyy laitteiden 

toimintasäteen mukaan. Yhteyslaite on 
Bluetooth-luokkaan 1 kuuluva laite, jonka 
toimintasäde on jopa 100 metriä, mutta 
Bluetooth-laitteiden tyypillinen 
toimintasäde on 10 metriä.
Yhteyksiin voivat vaikuttaa laitteiden 
välissä olevat esteet, kuten seinät, ja 
elektroniset laitteet.
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Yhteyslaite on Bluetooth-määrityksen 2.0 
mukainen. Määritys tukee seuraavia 
profiileja: Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP) 1.0 ja Generic Audio/Video 
Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Tarkista 

muiden laitteiden valmistajilta laitteiden 
yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.
Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-
tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. 
Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai 
palveluntarjoajalta.

Osat
Yhteyslaitteessa on oppaan alussa esitetyt 
osat:
1 – Pariliitosnäppäin
2 – Sininen merkkivalo
3 – Toimintatilan valintanäppäin

4 – RCA-äänisisäänmenot; punainen liitin 
vasenta stereokanavaa varten ja valkoinen 
liitin oikeaa kanavaa varten.
5 – Virtaliitin
6 – RCA-ääniulostulot

Laturit
Tarkista laturin mallinumero ennen sen 
käyttöä tämän laitteen kanssa. Laite on 
tarkoitettu käytettäväksi laturin AC-3, 
AC-4 tai DC-4 kanssa.

Varoitus! Käytä vain sellaisia 
latureita, jotka Nokia on 
hyväksynyt käytettäväksi 

tämän laitteen kanssa. Muuntyyppisten 
tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta 

hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä 
koskevan takuun ja saattaa olla 
vaarallista. 
Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota 
kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
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Virran kytkeminen tai katkaiseminen
Laitteeseen kytketään virta kytkemällä 
laturin kaapeli laitteen takana olevaan 
virtaliittimeen ja kytkemällä laturi 
seinäpistorasiaan. Kun yhteyslaite on 
kytketty pariksi liitettyyn äänilaitteeseen 
ja on käyttövalmis, merkkivalo vilkkuu 
hitaasti. Yhteyslaite yrittää muodostaa 

yhteyden Bluetooth-laitteeseen, jota olet 
käyttänyt viimeksi nykyisessä 
toimintatilassa. Lisätietoja kahdesta 
toimintatilasta on kohdassa 
Yhteyslaitteen liittäminen pariksi.
Virta katkaistaan irrottamalla laturi 
seinäpistorasiasta ja yhteyslaitteesta.

Yhteyslaitteen liittäminen pariksi
Yhteyslaitteen käyttäminen langatonta 
Bluetooth-tekniikkaa tukevan 
yhteensopivan äänilaitteen kanssa 
edellyttää, että yhteyslaite on liitetty sen 
pariksi.
Voit liittää yhteyslaitteen 
musiikkisoittimen (kuten 
musiikkisoitinlaitteen tai soitintoiminnolla 
varustetun matkapuhelimen) pariksi 
seuraavasti:
1. Varmista, että toimintatilan 

valintanäppäin on ala-asennossa. Jos 
se ei ole, paina näppäintä.

2. Pidä pariliitosnäppäintä painettuna, 
kunnes merkkivalo palaa 
yhtäjaksoisesti.

3. Etsi yhteyslaite, valitse se ja anna 
Bluetooth-salasana 0000 
musiikkisoittimessa tai puhelimessa.
Jos pariliitoksen muodostaminen 
onnistui, merkkivalo välkähtää 
10 kertaa.

Voit liittää yhteyslaitteen HF-laitteen 
pariksi seuraavasti:
1. Varmista, että toimintatilan 

valintanäppäin on yläasennossa. Jos se 
ei ole, paina näppäintä.
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2. Aseta HF-laite valmiiksi pariliitoksen 
muodostamista varten sen 
käyttöoppaassa annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

3. Pidä pariliitosnäppäintä painettuna, 
kunnes merkkivalo palaa 
yhtäjaksoisesti. 
Yhteyslaitteen ja HF-laitteen välille 
muodostuu pariliitos automaattisesti. 
Jos HF-laite edellyttää Bluetooth-
salasanaa ja HF-laitteen 
oletussalasana ei ole 0000, vaihda 
salasanaksi 0000 HF-laitteen 
käyttöoppaassa annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

Voit liittää yhteyslaitteen jopa kahdeksan 
Bluetooth-laitteen pariksi, mutta 
muodosta yhteys vain yhteen laitteeseen 
kerrallaan molemmissa toimintatiloissa. 
Jos haluat vaihtaa yhteyslaitteeseen 
kytketyn Bluetooth-äänilaitteen (kuten 
musiikkisoittimen tai HF-laitteen), 
katkaise nykyisen laitteen yhteys 
yhteyslaitteeseen ja kytke siihen toinen 
pariksi liitetty laite. Lisätietoja on 
äänilaitteiden käyttöoppaissa.
Jos haluat tyhjentää pariksi liitettyjen 
laitteiden luettelon, pidä 
pariliitosnäppäintä painettuna 
15 sekunnin ajan silloin, kun et kuuntele 
musiikkia yhteyslaitteen kautta.

Yhteyslaitteen kytkeminen
Varmista, että kotistereojärjestelmästä on 
katkaistu virta, ennen kuin teet siihen 
kytkentöjä.
Jos haluat soittaa musiikkia pariksi 
liitetystä musiikkisoittimesta 
kotistereojärjestelmän kautta, kytke 
laitteen mukana toimitetut RCA-kaapelit 

yhteyslaitteen ääniulostuloihin ja 
stereojärjestelmän äänisisäänmenoihin.
Jos haluat soittaa musiikkia 
kotistereojärjestelmästä pariksi liitetyn 
HF-laitteen kautta, kytke RCA-kaapelit 
yhteyslaitteen äänisisäänmenoihin ja 
stereojärjestelmän ääniulostuloihin.
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Kun olet kytkenyt yhteyslaitteen 
kotistereojärjestelmään, aseta 
musiikkisoittimen tai HF-laitteen ja 
stereojärjestelmän äänenvoimakkuus 
kohtuulliselle tasolle ja ala soittaa 
musiikkia musiikkisoittimella tai 
stereojärjestelmällä.
Jos olet liittänyt yhteyslaitteen 
musiikkisoittimen ja HF-laitteen pariksi ja 

muodostanut niihin yhteyden, voit vaihtaa 
yhteydestä toiseen painamalla 
toimintatilan valintanäppäintä. Jos 
yhteyslaitetta on tarkoitus käyttää 
musiikkisoittimen kanssa, toimintatilan 
valintanäppäimen on oltava ala-
asennossa. Jos yhteyslaitetta on tarkoitus 
käyttää HF-laitteen kanssa, toimintatilan 
valintanäppäimen on oltava yläasennossa.

Huolto-ohjeita
Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja 
sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat 
ohjeet auttavat sinua ylläpitämään 
takuusuojasi.
• Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet 

poissa pienten lasten ulottuvilta.
• Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja 

nesteet voivat sisältää mineraaleja, 
jotka syövyttävät elektronisia piirejä. 
Jos laite kastuu, anna sen kuivua 
kokonaan.

• Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä 
tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat 
osat ja elektroniset komponentit 
voivat vahingoittua.

• Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. 
Korkeat lämpötilat voivat lyhentää 
elektronisten laitteiden ikää ja 
taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.

• Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. 
Kun laitteen lämpötila palautuu 
normaaliksi, sen sisälle voi muodostua 
kosteutta, joka saattaa vahingoittaa 
elektronisia piirilevyjä.

• Älä yritä avata laitetta.
• Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. 

Kovakourainen käsittely voi 
vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja 
hienomekaanisia osia.
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• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, 
liuottimia tai puhdistusaineita laitteen 
puhdistukseen.

• Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia 
sen liikkuvat osat ja estää sitä 
toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat 
laitetta, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin 
laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään 
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.


