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Adaptador de Áudio Sem Fios Nokia AD-47W
O adaptador AD-47W permite-lhe ligar um auricular compatível, que 
suporte a tecnologia sem fios Bluetooth, a um computador (ou a outro 
dispositivo compatível). Desta forma, pode utilizar o auricular para ouvir 
música utilizando a aplicação de leitor de música do computador.

O adaptador é compatível com a especificação USB versão 2.0 e a 
Bluetooth Specification 1.2, suportando os seguintes perfis: Advanced 
Audio Distribution Profile 1.0 (função de origem) e Audio Video Remote 
Control Profile 1.0 (função de destino). O adaptador pode ser utilizado 
com os sistemas operativos Windows XP e Windows 2000. Para utilizar o 
adaptador, emparelhe-o e ligue-o ao auricular.

Emparelhar e ligar o adaptador
Para emparelhar o adaptador com o auricular e ligá-los pela primeira vez, 
ligue o computador e prepare o auricular para o emparelhamento, de 
acordo com as instruções do manual do utilizador do auricular. 
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O adaptador pode ser emparelhado com auriculares compatíveis que 
utilizem o código Bluetooth 0000.

Quando o auricular estiver preparado para o emparelhamento, ligue 
o adaptador a uma porta USB compatível do computador. O adaptador 
procura o auricular e a luz indicadora azul do adaptador pisca 
rapidamente. Quando o adaptador detectar o auricular, os dois serão 
automaticamente emparelhados e conectados e a luz indicadora azul fica 
acesa continuamente. Poderá então começar a ouvir música com 
o auricular.

Se a luz indicadora azul começar a piscar lentamente antes do adaptador 
ser emparelhado com o auricular, ou para emparelhar o adaptador com 
outro auricular compatível, prepare o auricular para o emparelhamento 
e prima, sem soltar, o botão de emparelhamento do adaptador, até a luz 
indicadora azul começar a piscar rapidamente.
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Utilizar o adaptador
Para utilizar o adaptador, ligue-o à porta USB do computador e ligue 
o auricular. O adaptador tenta estabelecer ligação com o auricular com 
o qual foi utilizado pela última vez. Assim que o adaptador estiver ligado 
ao auricular, a luz indicadora azul fica acesa continuamente. Inicie 
a reprodução de música com a aplicação de leitor de música do 
computador e coloque o auricular nos ouvidos, para ouvir a música.

Se não conseguir ouvir música com o auricular, mesmo com o adaptador 
ligado ao auricular e a aplicação do leitor de música activada, no Windows, 
seleccione o adaptador como dispositivo predefinido de reprodução de 
som e certifique-se de que são utilizados apenas os dispositivos de áudio 
predefinidos. Por exemplo, no Windows XP Professional, aceda ao Painel 
de controlo, seleccione Sons e dispositivos de áudio e o separador Áudio, 
seleccione o adaptador na lista Reprodução de áudio e marque a caixa de 
verificação Utilizar apenas dispositivos predefinidos. Se continuar a não 
conseguir ouvir música, reinicie a aplicação do leitor de música ou consulte 
o manual do utilizador da aplicação.
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Cuidados e manutenção
O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado 
com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a 
cobertura da garantia.
• Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
• Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos 

de liquidos podem conter minerais, que causarão a corrosão dos 
circuitos electrónicos. Se o dispositivo ficar molhado, deixe-o secar 
completamente.

• Não utilize ou guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. 
Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.

• Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas 
elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, 
danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
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• Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo 

retoma a temperatura normal, pode formar-se humidade no 
respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos 
electrónicos.

• Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um 
manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno 
e os mecanismos mais delicados.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos 
para limpar o dispositivo.

• Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes 
móveis e impedir um funcionamento correcto.

Se o produto não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de 
assistência autorizado mais próximo.
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
Nós, NOKIA CORPORATION, declaramos, sob a nossa única e inteira 
responsabilidade, que o produto AD-47W está em conformidade com as 
disposições da seguinte Directiva do Conselho: 1999/5/CE. É possível 
obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz significa 
que, no interior da União Europeia, o produto deve ser objecto 
de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Não 
deposite estes produtos nos contentores municipais, como se se 
tratasse de resíduos urbanos indiferenciados.

Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.
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Nokia e Nokia Connecting People são marcas registadas da Nokia 
Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste 
documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos 
respectivos proprietários.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.


