
EESTI
Nokia juhtmeta heliadapter AD-47W
Adapter AD-47W võimaldab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat toetava 
ühilduva peakomplekti arvutiga (või muu ühilduva seadmega) ühendada. 
Nii saate kuulata peakomplektiga muusikat, kasutades selleks arvuti 
muusikapleieri rakendust.

Adapter vastab USB spetsifikatsioonile 2.0 ja Bluetoothi 
spetsifikatsioonile 1.2 ning toetab alltoodud profiile: täiustatud 
audioedastusprofiil 1.0 (Advanced Audio Distribution Profile) ja audio-
video kaugjuhtimisprofiil 1.0 (Audio Video Remote Control Profile 1.0). 
Adapterit saab kasutada opsüsteemis Windows XP ja Windows 2000. 
Adapteri kasutamiseks paaristage ja ühendage see peakomplektiga.

Adapteri paaristamine ja ühendamine
Adapteri paaristamiseks ning adapteri ja peakomplekti esmakordseks 
ühendamiseks lülitage arvuti sisse ning valmistage peakomplekt 
paaristamiseks ette. Vastavad juhtnöörid leiate peakomplekti 
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kasutusjuhendist. Adapteri võib paaristada ühilduvate peakomplektidega, 
mille Bluetoothi pääsukood on 0000.

Kui peakomplekt on paaristamiseks valmis, ühendage adapter arvuti 
ühilduvasse USB-porti. Adapter asub peakomplekti otsima ning adapteri 
sinine indikaatortuli vilgub kiiresti. Kui adapter on peakomplekti leidnud, 
paaristatakse adapter ja peakomplekt automaatselt ning sinine 
indikaatortuli jääb põlema. Nüüd võite hakate peakomplektist muusikat 
kuulama.

Kui sinine indikaatortuli hakkab enne peakomplektiga paaristamist 
aeglaselt vilkuma, või kui soovite adapterit teise ühilduva peakomplektiga 
paaristada, seadke peakomplekt paaristamiseks valmis ja hoidke adapteri 
paaristamisnuppu all, kuni sinine indikaatortuli hakkab kiiresti vilkuma.

Adapteri kasutamine
Adapteri kasutamiseks ühendage see arvuti USB-porti ja lülitage 
peakomplekt sisse. Adapter üritab luua ühendust viimati kasutatud 
peakomplektiga. Kui adapter on peakomplektiga ühendatud, süttib sinine 
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indikaatortuli põlema. Alustage muusika esitamist arvuti muusikapleieri 
rakendusega ning asetage peakomplekt muusika kuulamiseks kõrvadele.

Kui muusikat ei kosta, vaatamata sellele, et adapter on peakomplektiga 
ühendatud ning muusikamängija rakendus käivitatud, valige kõnealune 
adapter Windowsis vaikimisi valitavaks audioseadmeks ning veenduge, et 
süsteem kasutaks üksnes vaikimisi valitavat audioseadet. Opsüsteemis 
Windows XP Professional avage "Control Panel", valige "Sounds and 
Audio Devices" ning siis sakk "Audio", valige loendist "Sound playback" 
adapter ning märkige märkeruut "Use only default devices". Kui sellest 
polnud abi, taaskäivitage muusikamängija rakendus või uurige rakenduse 
kasutusjuhendit.

Hooldus ja korrashoid
Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka 
korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud 
garantiid.

• Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatusest eemal.
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• Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad 

mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab 
märjaks, laske sel täielikult kuivada.

• Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. 
See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

• Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada 
elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või 
deformeerida plastdetaile.

• Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini 
soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab 
elektronskeeme.

• Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega 
hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja 
mehaanikat.

• Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega 
puhastus- või pesemisvahendeid.
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• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade 

vahele ja takistada selle tööd.

Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima 
volitatud teeninduskeskuse poole.

VASTAVUSKINNITUS

NOKIA CORPORATION kinnitab ja kannab ainuisikulist vastutust selle 
eest, et toode AD-47W vastab Nõukogu direktiivi 1999/5/EC nõuetele. 
Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
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Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu 
riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse 
kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, 
mis ei kuulu sorteerimisele.

Autoriõigus © 2006 Nokia. Kõik õigused reserveeritud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud 
kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende 
omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.


