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ERKLÆRING OM SAMSVAR
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under 
vårt eneansvar at produktet AD-42W er i 
samsvar med bestemmelsene i følgende 
rådsdirektiv (Council Directive): 
1999/5/EC. 1999/5/EC. 
En kopi av samsvarserklæringen er 
tilgjengelig fra http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/.

Symbolet med en utkrysset 
avfallsdunk innebærer at innen 
EU må produktet ikke kastes 
sammen med annet avfall. Ikke 
kast disse produktene som 
usortert, kommunalt avfall.

© 2006 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.
Kopiering, overføring, distribusjon eller 
lagring av deler av eller hele innholdet i 
dette dokumentet i enhver form, uten på 
forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra 
Nokia, er forbudt.
Nokia er et registrert varemerke for Nokia 
Corporation. Andre produkt eller 
firmanavn som nevnes her, kan være 

varemerker eller produktnavn for sine 
respektive eiere.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia har en uttrykt målsetting om 
kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss 
derfor retten til uten varsel å endre og 
forbedre alle produktene som er omtalt i 
dette dokumentet.
Ikke under noen omstendigheter er Nokia 
ansvarlige for tap av data eller inntekter, 
eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller 
indirekte skader uansett årsak.
Innholdet i dette dokumentet gjøres 
tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der 
det er påkrevet etter gjeldende lover ytes 
ingen garantier av noe slag, verken direkte 
eller underforstått, inkludert, men ikke 
begrenset til, de underforståtte garantiene 
for salgbarhet og egnethet til et bestemt 
formål, i forhold til nøyaktigheten av, 
påliteligheten til eller innholdet i dette 
dokumentet. Nokia forbeholder seg retten 
til å revidere dette dokumentet eller 
trekke det tilbake, når som helst og uten 
forvarsel.
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Tilgjengeligheten av bestemte produkter 
kan variere fra område til område. Forhør 
deg hos nærmeste Nokia-forhandler.
Ikke godkjente endringer på denne 
enheten kan føre til at brukeren mister 
retten til å bruke utstyret.

Eksportkontroll 
Denne enheten kan inneholde varer, 
teknologi eller programvare som er 
underlagt eksportlover og -forskrifter fra 
USA og andre land. Det er ulovlig å fravike 
slik lovgivning. 

Innledning
Med portalen AD-42W kan du koble et 
standard stereoanlegg til en kompatibel 
musikkavspiller eller et headset som 
støtter trådløs Bluetooth-teknologi.
Les denne brukerhåndboken nøye før du 
bruker portalen. Les også 

brukerhåndbøkene for de kompatible 
lydenhetene som du bruker med portalen. 
Portalen og ekstrautstyr må oppbevares 
utilgjengelig for små barn.

Trådløs Bluetooth-teknologi
Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du 
koble sammen kompatible 
kommunikasjonsenheter uten kabler. En 
Bluetooth-tilkobling krever ikke at 
portalen og den andre enheten må være 
innenfor synsvidde for hverandre, men 
begge enhetene må være innenfor en viss 
avstand i forhold til hverandre. Avstanden 

avhenger av rekkevidden for enhetene. 
Portalen er en Bluetooth Class 1-enhet 
med en rekkevidde på opptil 100 meter, 
men vanlig rekkevidde for Bluetooth-
enheter er 10 meter.
Tilkoblingene kan bli utsatt for 
forstyrrelser fra hindringer, f.eks. vegger 
eller andre elektroniske enheter.
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Portalen er kompatibel med Bluetooth-
spesifikasjon 2.0 som støtter følgende 
profiler: Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP) 1.0 og Generic Audio/Video 
Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Ta 
kontakt med produsentene av andre 

enheter for å fastslå kompatibiliteten med 
denne enheten.
Det kan være restriksjoner for bruk av 
Bluetooth-teknologi i enkelte områder. Ta 
kontakt med lokale myndigheter eller 
tjenesteleverandøren.

Deler
Portalen inneholder delene som vises i 
begynnelsen av denne håndboken:
1 – Sammenkoblingsknapp
2 – Blå indikatorlampe
3 – Modusknapp

4 – RCA-lydinnganger. Den røde 
kontakten er for den venstre 
stereokanalen og den hvite kontakten for 
den høyre kanalen.
5 – Strømkontakt
6 – RCA-lydutganger

Ladere
Kontroller modellnummeret til laderen før 
den brukes med denne enheten. Enheten 
er beregnet for bruk med strømforsyning 
fra laderne AC-3, AC-4 eller DC-4.

Advarsel! Bruk bare ladere 
som er godkjent av Nokia for 
bruk med nettopp denne 
enheten. Bruk av andre typer 

kan oppheve all godkjenning og garanti, 
og kan være farlig. 
Når du kobler fra strømkabelen på 
ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut 
kontakten, og ikke dra i ledningen.
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Slå portalen på eller av
Du slår på ved å koble laderkabelen til 
strømkontakten på baksiden av enheten, 
og laderen til en stikkontakt. Når portalen 
er koblet til en sammenkoblet lydenhet og 
er klar for bruk, blinker indikatorlampen 
sakte. Portalen forsøker å koble seg til 

Bluetooth-enheten som du brukte sist i 
gjeldende bruksmodus. Hvis du vil ha mer 
informasjon om de to bruksmodiene, kan 
du se avsnittet "Sammenkobling".
Du slår av ved å koble laderen fra 
stikkontakten og portalen.

Sammenkobling
Før du kan bruke portalen med en 
kompatibel lydenhet som støtter trådløs 
Bluetooth-teknologi, må du sammenkoble 
portalen og lydenheten.
Når du skal sammenkoble portalen og en 
musikkavspiller (f.eks en 
musikkavspillerenhet eller en mobiltelefon 
med en musikkavspillingsfunksjon), gjør 
du følgende:
1. Kontroller at modusknappen er trykt 

ned. Hvis ikke, trykker du på knappen.
2. Hold inne sammenkoblingsknappen til 

indikatorlampen lyser kontinuerlig.

3. Bruk musikkavspilleren eller telefonen 
for å søke etter og velge portalen, og 
angi Bluetooth-passordet 0000.
Hvis sammenkoblingen var vellykket, 
blinker indikatorlampen raskt 10 
ganger.

Hvis du vil sammenkoble portalen og et 
headset, gjør du følgende:
1. Kontroller at modusknappen ikke er 

trykt ned. Hvis den er det, trykker du 
på knappen.

2. Klargjør headsettet for sammenkobling 
som angitt i brukerhåndboken for 
headsettet.
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3. Hold inne sammenkoblingsknappen til 
indikatorlampen lyser kontinuerlig. 
Portalen sammenkobles automatisk 
med headsettet. Hvis headsettet krever 
et Bluetooth-passord, og 
standardpassordet for headsettet ikke 
er 0000, endrer du passordet til 0000 
som angitt i brukerhåndboken for 
headsettet.

Du kan sammenkoble portalen med opptil 
åtte Bluetooth-enheter, men du kan bare 
koble den til én enhet om gangen i begge 

bruksmodiene. Hvis du vil endre 
Bluetooth-lydenheten (for eksempel en 
musikkavspiller eller et headset) som du 
har koblet til portalen, kobler du den 
gjeldende enheten fra portalen og kobler 
til en annen sammenkoblet enhet. Hvis du 
vil ha mer informasjon, ser du i 
brukerhåndbøkene for lydenhetene dine.
Hvis du vil tømme listen over 
sammenkoblede enheter, holder du inne 
sammenkoblingsknappen i 15 sekunder 
når du ikke hører på musikk via portalen.

Koble til portalen
Kontroller at stereoanlegget er slått av før 
du foretar noen tilkoblinger.
Når du skal spille av musikk på den 
sammenkoblede musikkavspilleren via et 
stereoanlegg, kobler du de medfølgende 
RCA-kablene til lydutgangene på portalen 
og til lydinngangene på stereoanlegget.
Når du skal spille av musikk på 
stereoanlegget via et sammenkoblet 
headset, kobler du RCA-kablene til 
lydinngangene på portalen og til 
lydutgangene på stereoanlegget.

Når du har koblet portalen til 
stereoanlegget, stiller du inn volumet på 
et moderat nivå på musikkavspilleren eller 
headsettet og stereoanlegget, og 
begynner å spille av musikk på 
musikkavspilleren eller stereoanlegget.
Hvis du har sammenkoblet og koblet 
portalen til en musikkavspiller og et 
headset, kan du veksle mellom de to 
tilkoblingene ved å trykke på 
modusknappen. Når du skal bruke 
portalen med en musikkavspiller, må 
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modusknappen være trykt ned. Når du skal 
bruke portalen med et headset, må 
modusknappen ikke være trykt ned.

Stell og vedlikehold
Enheten er et produkt av førsteklasses 
design og håndverk, og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg 
å overholde garantibestemmelsene.
• Alt tilbehør og ekstrautstyr må 

oppbevares utilgjengelig for små barn.
• Oppbevar enheten på et tørt sted. 

Nedbør, fuktighet og alle typer væsker 
inneholder mineraler som vil føre til 
rust på elektroniske kretser. Hvis 
enheten blir våt, lar du den tørke til 
den er helt tørr.

• Ikke bruk eller oppbevar enheten i 
støvete og skitne omgivelser. De 
bevegelige delene og elektroniske 
komponentene kan bli ødelagt.

• Oppbevar ikke telefonen i varme 
omgivelser. Høye temperaturer kan 
redusere levetiden på elektronisk 
utstyr og deformere eller smelte 
plastdeler.

• Oppbevar ikke telefonen i kalde 
omgivelser. Når enheten oppnår 
normal temperatur igjen, kan det 
dannes fuktighet inne i enheten som 
kan skade elektroniske kretskort.

• Ikke forsøk å åpne enheten.
• Du må ikke slippe, dunke eller riste 

enheten. Røff håndtering kan ødelegge 
innvendige kretskort og finmekanikk.

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller 
vaskemidler til å rengjøre enheten.

• Mal ikke enheten. Maling kan tette de 
bevegelige delene og forhindre at 
enheten fungerer skikkelig.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder 
både enheten, laderen og alt annet 
ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke 
fungerer på riktig måte, må du kontakte 
nærmeste autoriserte servicested for å få 
utført service.


