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CONFORMITEITSVERKLARING
NOKIA CORPORATION verklaart op eigen 
verantwoordelijkheid dat het product 
AD-42W conform is aan de bepalingen 
van de volgende Richtlijn van de Raad: 
1999/5/EC. 
Een exemplaar van de 
conformiteitsverklaring kunt u vinden op 
de volgende website: 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

De doorgestreepte container wil 
zeggen dat het product binnen 
de Europese Unie voor 
gescheiden afvalverzameling 
moet worden aangeboden aan 
het einde van de levensduur van 
het product. Bied deze producten 
niet aan bij het gewone huisvuil.

© 2006 Nokia. Alle rechten voorbehouden
Onrechtmatige reproductie, overdracht, 
distributie of opslag van dit document of 
een gedeelte ervan in enige vorm zonder 
voorafgaande geschreven toestemming 
van Nokia is verboden.

Nokia is een gedeponeerd handelsmerk 
van Nokia Corporation. Namen van andere 
producten en bedrijven kunnen 
handelsmerken of handelsnamen van de 
respectieve eigenaren zijn.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia voert een beleid dat gericht is op 
continue ontwikkeling. Nokia behoudt 
zich het recht voor zonder voorafgaande 
kennisgeving wijzigingen en verbeteringen 
aan te brengen in de producten die in dit 
document worden beschreven.
In geen geval is Nokia aansprakelijk voor 
enig verlies van gegevens of inkomsten of 
voor enige bijzondere, incidentele, 
onrechtstreekse of indirecte schade.
De inhoud van dit document wordt zonder 
enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij 
vereist krachtens het toepasselijke recht, 
wordt geen enkele garantie gegeven 
betreffende de nauwkeurigheid, 
betrouwbaarheid of inhoud van dit 
document, hetzij uitdrukkelijk hetzij 
impliciet, daaronder mede begrepen maar 
niet beperkt tot impliciete garanties 
betreffende de verkoopbaarheid en de 
geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia 
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behoudt zich te allen tijde het recht voor 
zonder voorafgaande kennisgeving dit 
document te wijzigen of te herroepen.
De beschikbaarheid van bepaalde 
producten kan per regio verschillen. Neem 
hiervoor contact op met de 
dichtstbijzijnde Nokia leverancier.
Onbevoegde wijzigingen of aanpassingen 
aan dit apparaat kunnen het recht van de 

gebruiker om de apparatuur te bedienen, 
teniet doen.
Exportbepalingen 
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, 
technologie of software die onderhevig 
zijn aan wet- en regelgeving betreffende 
export van de VS en andere landen. 
Ontwijking in strijd met de wetgeving is 
verboden.

Inleiding
Met de AD-42W gateway kunt u een 
standaard thuisstereosysteem aansluiten 
op een compatibele muziekspeler of 
hoofdtelefoon die de draadloze 
Bluetooth-technologie ondersteunt.
Lees deze gebruikershandleiding 
zorgvuldig door voordat u de gateway 

gebruikt. Lees ook de 
gebruikershandleidingen voor de 
compatibele audioapparaten die u met de 
gateway gebruikt. Houd de gateway en 
toebehoren buiten het bereik van kleine 
kinderen.

Draadloze Bluetooth-technologie
De draadloze Bluetooth-technologie 
maakt het mogelijk om compatibele 
communicatieapparatuur zonder kabels 
met elkaar te verbinden. Voor een 

Bluetooth-verbinding hoeven de gateway 
en het andere apparaat niet in elkaars 
gezichtslijn te staan, maar de apparaten 
moeten zich wel binnen een bepaalde 
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afstand van elkaar bevinden. Deze afstand 
hangt af van het bereik van de apparaten. 
De gateway is een Bluetooth-apparaat 
van klasse 1, met een bereik tot 100 meter 
, maar een normaal bereik voor Bluetooth-
apparaten is 10 meter.
Verbindingen kunnen onderhevig zijn aan 
storing door obstakels, zoals muren, of 
door andere elektronische apparaten.
De gateway voldoet aan Bluetooth-
specificatie 2.0 en ondersteunt de 

volgende profielen: Advanced Audio 
Distribution Profile (A2DP) 1.0 en Generic 
Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 
1.0. Informeer bij de fabrikanten van 
andere apparatuur naar de compatibiliteit 
met dit apparaat.
Op sommige plaatsen gelden beperkingen 
voor het gebruik van Bluetooth-
technologie. Raadpleeg de lokale 
autoriteiten of serviceprovider voor meer 
informatie.

Onderdelen
De gateway bevat de onderdelen die aan 
het begin van deze handleiding worden 
weergegeven:
1—Koppelingsknop
2—Blauw indicatorlampje
3—Modusknop

4—RCA audio-invoer: de rode connector is 
voor het linker stereokanaal en de witte 
voor het rechterkanaal.
5—Stroomconnector
6—RCA audio-uitvoer

Laders
Controleer het modelnummer van uw 
lader voordat u deze bij dit apparaat 
gebruikt. Het apparaat is bedoeld om te 

worden gebruikt met de laders AC-3, AC-4 
of DC-4 als voedingsbron.
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Waarschuwing: Gebruik 
alleen laders die door Nokia 
zijn goedgekeurd voor gebruik 

bij dit specifieke apparaat. Het gebruik 
van andere types kan de goedkeuring of 

garantie doen vervallen en kan gevaarlijk 
zijn.
Trek altijd aan de stekker en niet aan het 
snoer als u toebehoren losmaakt.

De gateway aan- en uitzetten
Als u de gateway wilt inschakelen, sluit u 
de kabel van de lader aan op de 
stroomconnector aan de achterkant, en 
sluit u de lader aan op een stopcontact. 
Wanneer de gateway is aangesloten op 
een op gekoppeld audioapparaat en 
gereed is voor gebruik, knippert het 
indicatorlampje langzaam. De gateway 

probeert verbinding te maken met het 
Bluetooth-apparaat dat u het laatst in de 
huidige modus hebt gebruikt. Zie “De 
gateway koppelen” voor meer informatie 
over de twee modi.
U schakelt de gateway uit door de lader 
uit het stopcontact te halen en los te 
koppelen van de gateway.

De gateway koppelen
Voordat u de gateway met een compatibel 
audioapparaat dat de draadloze 
Bluetooth-technologie ondersteunt kunt 
gebruiken, moet u de gateway eraan 
koppelen.

Ga als volgt te werk om de gateway te 
koppelen aan een muziekspeler (zoals een 
muziekspeelapparaat of een mobiele 
telefoon die muziek kan afspelen):
1. Controleer of de modusknop naar 

beneden staat. Druk de knop in als dat 
niet zo is.
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2. Houd de koppelingsknop ingedrukt 
totdat het indicatorlampje continu 
brandt.

3. Gebruik de muziekspeler of telefoon 
om naar de gateway te zoeken en te 
selecteren, en om de Bluetooth-
toegangscode 0000 in te voeren.
Als het koppelen gelukt is, knippert het 
indicatorlampje 10 keer snel achter 
elkaar.

Ga als volgt te werk om de gateway aan 
een hoofdtelefoon te koppelen:
1. Controleer of de modusknop naar 

boven staat. Druk de knop in als dat 
niet zo is.

2. Stel de hoofdtelefoon in voor 
koppeling volgens de 
gebruikershandleiding voor de 
hoofdtelefoon.

3. Houd de koppelingsknop ingedrukt 
totdat het indicatorlampje continu 
brandt. 
De gateway wordt automatisch aan de 
hoofdtelefoon gekoppeld. Als er voor 
de hoofdtelefoon een Bluetooth-
toegangscode nodig is en de 
standaardtoegangscode van de 

hoofdtelefoon niet 0000 is, dient u de 
toegangscode te wijzigen in 0000 
volgens de instructies in de 
handleiding van de hoofdtelefoon.

U kunt de gateway koppelen aan acht 
Bluetooth-apparaten, maar u kunt het in 
beide modi slechts op één apparaat 
tegelijk aansluiten. Als u een ander 
Bluetooth-audioapparaat (zoals een 
muziekspeler of hoofdtelefoon) op de 
gateway wilt aansluiten, moet u de 
verbinding met het huidige apparaat 
verbreken en een ander gekoppeld 
apparaat aansluiten. Zie de 
gebruikershandleidingen van uw 
audioapparaten voor meer informatie.
Als u de lijst met gekoppeld apparaten 
wilt wissen, houdt u de koppelingsknop 
15 seconden lang ingedrukt terwijl u niet 
via de gateway naar muziek luistert.
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De gateway aansluiten
Verzeker u ervan dat het 
thuisstereosysteem uit staat voordat u er 
verbinding mee maakt.
Als u muziek op uw gekoppelde 
muziekspeler via een thuisstereosysteem 
wilt afspelen, sluit u de meegeleverde 
RCA-kabels aan op de audio-uitvoer van 
de gateway en op de audio-invoer van uw 
stereosysteem.
Als u muziek op uw thuisstereosysteem 
via een gekoppelde hoofdtelefoon wilt 
afspelen, sluit u de meegeleverde RCA-
kabels aan op de audio-invoer van de 
gateway en op de audio-uitvoer van uw 
stereosysteem.

Nadat u de gateway op uw 
thuisstereosysteem hebt aangesloten, 
stelt u het volume op de muziekspeler of 
op de hoofdtelefoon in op een gematigd 
volume en kunt u muziek afspelen op de 
muziekspeler of het stereosysteem.
Als u de gateway hebt gekoppeld met en 
aangesloten op een muziekspeler en een 
hoofdtelefoon, kunt u schakelen tussen de 
twee verbindingen door op de modusknop 
te drukken. De modusknop moet naar 
beneden staan om de gateway met een 
muziekspeler te gebruiken. De modusknop 
moet naar boven staan om de gateway 
met een hoofdtelefoon te gebruiken.

Verzorging en onderhoud
Uw apparaat is een product van 
toonaangevend ontwerp en vakmanschap 
en moet met zorg worden behandeld. De 
tips hieronder kunnen u helpen om de 
garantie te behouden.

• Houd alle accessoires en toebehoren 
buiten het bereik van kleine kinderen.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, 
vochtigheid en allerlei soorten 
vloeistoffen of vocht kunnen 
mineralen bevatten die corrosie van 



NEDERLANDS
elektronische schakelingen 
veroorzaken. Wordt het apparaat toch 
nat, laat het dan volledig opdrogen.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet 
op stoffige, vuile plaatsen. De 
bewegende onderdelen en 
elektronische onderdelen kunnen 
beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen 
waar het heet is. Hoge temperaturen 
kunnen de levensduur van 
elektronische apparaten bekorten en 
bepaalde kunststoffen doen vervormen 
of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen 
waar het koud is. Wanneer het 
apparaat weer de normale 
temperatuur krijgt, kan binnen in het 
apparaat vocht ontstaan, waardoor 
elektronische schakelingen beschadigd 
kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te 
maken.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot 
of schud niet met het apparaat. Een 
ruwe behandeling kan de interne 
elektronische schakelingen en fijne 
mechaniek beschadigen.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, 
oplosmiddelen of sterke 
reinigingsmiddelen om het apparaat 
schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de 
bewegende onderdelen van het 
apparaat blokkeren en de correcte 
werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het 
apparaat, de lader en andere toebehoren. 
Neem contact op met het dichtstbijzijnde 
bevoegde servicepunt als enig apparaat 
niet goed werkt.


