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Nokia Wireless Audio Adapter AD-47
Adaptor AD-47W memungkinkan Anda untuk meng
yang kompatibel dan mendukung teknologi nirkabel
komputer Anda (atau perangkat lain yang kompatibe
headset Anda dapat digunakan untuk mendengarka
menggunakan aplikasi pemutar musik pada kompute

Adaptor ini telah memenuhi persyaratan untuk spes
dan Bluetooth Specification 1.2 serta mendukung be
Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (source role
Remote Control Profile 1.0 (target role). Adaptor ini 
dengan sistem operasi Windows XP dan Windows 20
menggunakan adaptor, pasangkan kemudian hubun
headset.
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Memasangkan dan menghubungkan adapto
Untuk memasangkan adaptor dengan headset dan m
untuk pertama kalinya, nyalakan komputer, kemudia
untuk dipasangkan seperti yang ditunjukkan di dala
headset. Adaptor ini dapat dipasangkan dengan head
menggunakan kode akses Bluetooth 0000.

Setelah headset siap dipasangkan, hubungkan adapt
kompatibel pada komputer Anda. Adaptor akan mela
headset, kemudian lampu indikator biru pada adapt
cepat. Setelah adaptor menemukan headset, adapto
otomatis akan dipasangkan dan dihubungkan, lampu
menyala terus. Kini Anda dapat mendengarkan musi

Apabila kedipan lampu indikator biru mulai melamb
dipasangkan dengan headset, atau untuk memasang
headset lain yang kompatibel, siapkan headset untu
kemudian tekan terus tombol pemasangan pada ada
indikator biru berkedip cepat.
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Menggunakan adaptor
Untuk menggunakan adaptor, hubungkan adaptor ke
komputer, kemudian aktifkan headset. Adaptor akan 
hubungan dengan headset yang terakhir kali diguna
terhubung ke headset, lampu indikator biru akan me
Dengarkan musik dengan aplikasi pemutar musik pa
kemudian pasang headset pada telinga Anda untuk m

Jika musik tidak terdengar dari headset Anda meskip
terhubung ke headset dan aplikasi pemutar musik su
dalam Windows, pilih adaptor sebagai perangkat pem
dan pastikan bahwa hanya perangkat audio standar s
Misalnya, dalam Windows XP Professional, buka Con
Sounds and Audio Devices lalu klik tab Audio, pilih a
dalam Sound playback, kemudian  tandai kotak Use 
Jika musik tetap tidak terdengar, jalankan kembali a
musik, atau lihat buku panduan aplikasi tersebut.
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Perawatan dan pemeliharaan
Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan ka
ditangani secara benar. Saran berikut akan memban
ketentuan jaminan.

• Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dari
anak.

• Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air h
dan segala jenis cairan atau uap air mungkin m
yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit ele
perangkat Anda terkena air, biarkan perangkat 
kering.

• Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat
berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilep
elektronik mungkin akan rusak.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat yang pan
tinggi dapat mempersingkat masa pakai perang
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 bawa ke pusat 
merusak baterai dan melelehkan komponen yan
plastik.

• Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. 
kembali hangat (ke temperatur normal), uap air
dalam perangkat dan akan merusak panel sirku

• Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentu
Penanganan yang tidak tepat dapat mematahk
internal dan komponen yang halus.

• Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pem
keras untuk membersihkan perangkat.

• Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat me
komponen yang dapat dilepas dan menghamba
semestinya.

Jika produk ini tidak bekerja sebagaimana mestinya,
layanan resmi terdekat.
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