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Trådløs Nokia-lydadapter AD-47W
AD-47W-adapteren giver dig mulighed for at tilslutte et kompatibelt 
hovedsæt, som understøtter trådløs Bluetooth-teknologi, til computeren 
(eller en anden kompatibel enhed). På denne måde kan du bruge 
hovedsættet til at lytte til musik ved hjælp af programmet til 
musikafspilleren på computeren.

Adapteren er kompatibel med USB-specifikation version 2.0 og 
Bluetooth-specifikationen 1.2, der understøtter følgende profiler: 
Advanced Audio Distribution Profile 1.0 (kildefunktion) og Audio Video 
Remote Control Profile 1.0 (målfunktion). Adapteren kan bruges sammen 
med operativsystemerne Windows XP og Windows 2000. Hvis du vil bruge 
adapteren, skal du forbinde den med og tilslutte den til hovedsættet.

Forbind og tilslut adapteren
Hvis du vil forbinde adapteren med hovedsættet og tilslutte dem første 
gang, skal du tænde computeren og gøre hovedsættet klar til at blive 
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forbundet, som angivet i brugervejledningen til hovedsættet. Adapteren 
kan forbindes med kompatible hovedsæt med Bluetooth-adgangskoden 
0000.

Når hovedsættet er klar til at blive forbundet, skal du slutte adapteren til 
en kompatibel USB-port på computeren. Adapteren søger efter 
hovedsættet, og den blå indikator på adapteren blinker hurtigt. Når 
adapteren finder hovedsættet, forbindes og tilsluttes adapteren og 
hovedsættet automatisk, og den blå indikator lyser konstant. Nu kan du 
begynde at lytte til musik via hovedsættet.

Hvis den blå indikator begynder at blinke langsomt, før adapteren er 
blevet forbundet med hovedsættet, eller hvis adapteren skal forbindes 
med et andet kompatibelt hovedsæt, skal du gøre hovedsættet klar til at 
blive forbundet og trykke på og holde knappen på adapteren nede, indtil 
den blå indikator begynder at blinke hurtigt.
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Brug af adapteren
Hvis du vil bruge adapteren, skal du sætte den i computerens USB-port og 
tænde hovedsættet. Adapteren forsøger at oprette forbindelse til det 
hovedsæt, som sidst blev brugt med den. Når adapteren er forbundet med 
hovedsættet, lyser den blå indikator konstant. Start med at afspille musik 
ved hjælp af programmet til musikafspilleren på computeren, og sæt 
hovedsættet på ørerne for at lytte til musikken.

Hvis du ikke kan høre musik fra hovedsættet, selvom adapteren er 
forbundet med hovedsættet, og musikafspilleren spiller, skal du vælge 
adapteren som standardlydafspilningsenhed i Windows og kontrollere, at 
der kun anvendes standardlydenheder. I Windows XP Professional skal du 
f.eks. åbne Kontrolpanel, vælge Lyde og lydenheder og fanen Lyd, vælge 
adapteren fra afspilningslisten Lyde og markere feltet Brug kun 
standardenheder. Hvis du stadig ikke kan høre musik, skal du genstarte 
musikafspilleren eller se brugervejledningen til programmet.
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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 beskytte din 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 forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne 
og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
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• 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.

• 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.

• Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og 
forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste 
autoriserede serviceforhandler til service.

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING
Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet 
AD-47W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv 
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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.

Copyright © 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende 
Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, 
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