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KINNITUS
Meie, NOKIA CORPORATION kinnitame ja 
kanname ainuisikulist vastutust selle eest, 
et meie toodeAD-42W vastab Nõukogu 
Direktiivi 1999/5/EC nõuetele. 
Vastavuskinnituse (Declaration of 
Conformity) koopia leiate aadressilt 
http: // www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Läbikriipsutatud prügikasti märk 
tähendab, et Euroopa Liidu 
riikides tuleb äravisatav toode viia 
spetsiaalsesse kogumispunkti. 
Ärge visake neid tooteid 
olmejäätmete hulka, mis ei kuulu 
sorteerimisele.

© 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.
Käesoleva dokumendi sisu osaline või 
täielik kopeerimine, üleandmine, 
levitamine või salvestamine ükskõik 
millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on 
keelatud.
Nokia on Nokia Korporatsiooni 
registreeritud kaubamärk. Teised 
siinmainitud toodete ja firmade nimed 

võivad olla nende omanike vastavad 
kaubamärgid või ärinimed.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. 
Nokia jätab endale õiguse paranduste ja 
muudatuste tegemiseks käesolevas 
dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma 
sellekohase eelteavituseta.
Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete 
või sissetulekute kaotuse ega eriliste, 
juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude 
eest, sõltumata nende tekkimise viisist.
Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu 
on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta 
käesoleva dokumendi õigsuse, 
usaldatavuse või sisu suhtes mingeid 
garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, 
sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid 
garantiisid kaubandusliku sobivuse või 
otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale 
õiguse mistahes hetkel muuta käesolevat 
dokumenti või see tühistada ilma sellest 
eelnevalt teavitamata.
Mõnede toodete kättesaadavus võib 
piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt 
Nokia edasimüüjalt.
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Seadme ehituse lubamatu muutmine või 
modifitseerimine võib kaasa tuua seadme 
kasutamise keelu.
Ekspordijärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid, 

tehnoloogiaid või tarkvara, millele 
rakenduvad USA ja teiste riikide 
ekspordiseadused. Seadusevastane 
väljavedu on keelatud. 

Sissejuhatus
Adapter AD-42W võimaldab koduse 
muusikakeskuse ühendamist Bluetooth-
raadiosidetehnoloogiat toetava ning 
ühilduva muusikamängija või 
peakomplektiga.

Enne adapteri kasutamist lugege käesolev 
juhend hoolega läbi. Tutvuge ka nende 
audioseadmete kasutusjuhenditega, mida 
kavatsete koos adapteriga kasutada. 
Hoidke adapter ja kõik selle tarvikud 
väikelaste käeulatusest eemal.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia 
võimaldab ühilduvate sideseadmete 
juhtmevaba ühendamist. Bluetooth-
ühendus ei sea tingimuseks, et adapter ja 
teine seade paikneksid teineteise 
nägemisulatuses, kuid siiski ei tohi need 
paikneda ettenähtust kaugemal. 
Seadmetevaheline maksimaalne kaugus 
sõltub seadmete tööraadiusest. Käesolev 

adapter on 1. klassi Bluetoothi seade ning 
tema tööraadius ulatub kuni 100 meetrini. 
Üldjuhul on Bluetooth-seadmete 
tööraadius 10 meetrit.
Sideühendust võivad halvendada 
seadmete vahele jäävad takistused, 
näiteks seinad, ning ka teised 
elektroonikaseadmed.
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Adapter vastab Bluetoothi 
spetsifikatsioonile 2.0 ning toetab 
alltoodud profiile: täiustatud 
helijaotusprofiil (Advanced Audio 
Distribution Profile; A2DP) 1.0 ja 
geneeriline heli ja video jaotusprofiil 
(Generic Audio/Video Distribution Profile; 
GAVDP) 1.0. Kui soovite teada, kas teine 

seade ühildub teie seadmega, pöörduge 
selle seadme tootja poole.
Teatud piirkondades võib Bluetooth-
tehnoloogia kasutamine olla piiratud. 
Pöörduge täpsustamiseks kohalike 
ametkondade või oma teenusepakkuja 
poole.

Osad
Adapteri osad on näidatud juhendi 
esilehel:
1 – paaristusklahv
2 – sinine märgutuli
3 – tööre¾iimi klahv

4 – RCA-sisendid; punane konnektor on 
vasaku helikanali ja valge parema 
helikanali jaoks.
5 – toitepesa
6 – RCA-väljundid

Laadijad
Enne laadija ühendamist seadmega 
kontrollige laadija mudelinumbrit. 
Käesoleva seadme toiteallikaks on laadijad 
AC-3, AC-4 ja DC-4.

Hoiatus! Kasutage üksnes 
Nokia heakskiiduga laadijaid, 
mis on mõeldud käesolevale 

seadmele. Teistsuguste seadmete 
kasutamine võib muuta kehtetuks seadme 
nõuetelevastavuse ja garantii ning olla 
ohtlik. 
Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake 
alati pistikust, mitte juhtmest.
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Adapteri sisse- ja väljalülitamine
Seadme sisselülitamiseks pistke laadija 
juhe seadme tagaküljel asuvasse toitepessa 
ning ühendage laadija seinakontakti. Kui 
adapter on ühendatud paaristatud 
heliseadmega ning on kasutamiseks valmis, 
vilgub märgutuli aeglaselt. Adapter üritab 

luua ühendust Bluetooth-seadmega, mida 
viimati selles tööreþiimis kasutasite. Kahe 
tööreþiimi kohta leiate lisateavet jaotisest 
“Adapteri paaristamine”.
Seadme väljalülitamiseks eraldage laadija 
seinakontaktist ja adapterist.

Adapteri paaristamine
Enne kui adapterit ühilduva Bluetooth-
heliseadmega kasutada, tuleb need 
seadmed omavahel paaristada.
Adapteri ja muusikamängija (nt pleieri või 
pleierifunktsiooniga mobiiltelefoni) 
paaristamiseks toimige järgmiselt.
1. Veenduge, et tööreþiimi klahv on 

alumises asendis. Vastasel juhul 
vajutage klahvi.

2. Hoidke paaristusklahvi all, kuni 
märgutuli pidevalt põlema jääb.

3. Seadke pleier või mobiiltelefon 
adapterit otsima ning seejärel valige 
adapter ja sisestage Bluetoothi 
pääsukood 0000.

Kui paaristamine õnnestus, vilgub 
märgutuli kiiresti 10 korda.

Adapteri ja peakomplekti paaristamisel 
toimige järgmiselt.
1. Veenduge, et tööreþiimi klahv on 

ülemises asendis. Vastasel juhul 
vajutage klahvi.

2. Valmistage peakomplekt selle juhendis 
antud juhtnööride järgi paaristamiseks 
ette.

3. Hoidke paaristusklahvi all, kuni 
märgutuli pidevalt põlema jääb. 
Adapter paaristatakse peakomplektiga 
automaatselt. Kui peakomplekt nõuab 
Bluetoothi pääsukoodi, kuid selle 
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vaike-pääsukood pole 0000, muutke 
pääsukood peakomplekti juhendis 
toodud juhtnööride järgi, valides 
koodiks 0000.

Adapteri võib paaristada kuni kaheksa 
Bluetooth-seadmega, kuid kummaski 
tööre¾iimis saab korraga kasutada vaid 
üht seadet. Adapteriga ühendatud 
Bluetooth-heliseadme vahetamiseks (nt 

pleier või peakomplekt) eraldage praegune 
seade adapterist ning ühendage sellega 
teine paaristatud seade. Lisateavet leiate 
vastava heliseadme kasutusjuhendist.
Kui soovite paaristatud seadmete loendi 
tühjendada, hoidke ajal, mil te adapteri 
vahendusel muusikat ei kuula, 
paaristusklahvi 15 sekundit all.

Adapteri ühendamine
Enne koduse muusikakeskuse ühendamist 
veenduge, et see oleks välja lülitatud.
Muusika kuulamiseks paaristatud pleierist 
läbi koduse muusikakeskuse ühendage 
kaasasolevad RCA-juhtmed adapteri 
audioväljundite ja muusikakeskuse 
audiosisenditega.
Muusika kuulamiseks koduses 
muusikakeskuses läbi paaristatud 
peakomplekti ühendage RCA-juhtmed 
adapteri audiosisendite ja muusikakeskuse 
audioväljunditega.
Kui adapter on muusikakeskusega 
ühendanud, seadke pleieri või 
peakomplekti helitugevus mõõdukale 

nivoole ning käivitage pleieris või 
muusikakeskuses muusika 
mahamängimine.
Kui adapter on paaristatud ja ühendatud 
nii pleieri kui peakomplektiga, vajutage 
ühelt seadmelt teisele lülitumiseks 
tööreþiimi klahvi. Adapteri kasutamiseks 
pleieriga peab tööreþiimi lüliti olema 
alumises asendis. Adapteri kasutamiseks 
peakomplektiga peab tööreþiimi lüliti 
olema ülemises asendis.
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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.
• 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 ning sulatada 
või deformeerida plastdetaile.

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

• Ärge üritage seadet lahti võtta.
• 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.

• Ärge seadet värvige. Värv võib valguda 
seadme liikuvate osade vahele ja 
takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad 
võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka 
laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui 
mis tahes nimetatud seadme töös esineb 
häireid, pöörduge lähima volitatud 
teeninduskeskuse poole.


