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IZJAVA O SKLADNOSTI
Mi, NOKIA CORPORATION, s polno 
odgovornostjo izjavljamo, da izdelek 
AD-42W ustreza zahtevam Direktive Sveta 
1999/5/ES. 
Kopijo izjave o skladnosti lahko najdete na 
naslovu http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/.

Simbol preèrtanega smetnjaka 
pomeni, da mora biti na obmoèju 
Evropske unije neuporaben 
izdelek zavr¾en na posebno 
zbirali¹èe odpadkov. Teh izdelkov 
ne zavrzite med navadne 
gospodinjske odpadke.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridr¾ane.
Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno 
razmno¾evati, prena¹ati, distribuirati ali 
shranjevati v kakr¹ni koli obliki brez 
predhodnega pisnega dovoljenja dru¾be 
Nokia.
Nokia je za¹èitena blagovna znamka 
podjetja Nokia Corporation. Drugi 
omenjeni izdelki in imena podjetij utegnejo 

biti blagovne znamke ali blagovna imena 
njihovih lastnikov.
Bluetooth is a registered trademark of 
Bluetooth SIG, Inc.
Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia 
si pridr¾uje pravico do sprememb in 
izbolj¹av vseh izdelkov, ki so opisani v tem 
dokumentu, brez predhodne najave.
Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema 
odgovornosti za kakr¹no koli izgubo 
podatkov ali dohodka ali kakr¹no koli 
posebno, nakljuèno, posledièno ali 
posredno ¹kodo, ki bi nastala na kakr¹en 
koli naèin.
Vsebina tega dokumenta je ponujena 
"tak¹na, kot je". Razen za to, kar zahteva 
zakon, ni za natanènost, zanesljivost ali 
vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, 
niti izrecnih niti posrednih, vkljuèno, a ne 
omejeno na izrecna jamstva za prodajo in 
pripravnost za neki namen. Nokia si 
pridr¾uje pravico do spremembe ali umika 
tega dokumenta kadar koli in brez 
predhodnega obvestila.
Nekateri izdelki ponekod niso na voljo. 
Prosimo, preverite pri najbli¾jem prodajalcu 
izdelkov Nokia.
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Nedovoljene spremembe ali prilagoditve 
te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za 
uporabo opreme.

Izvozne omejitve
Ta naprava morda vsebuje blago, 
tehnologijo ali programsko opremo, za 
katere veljajo izvozna zakonodaja in 
uredbe ZDA in drugih dr¾av. Protipravno 
odstopanje je prepovedano. 

Uvod
Prehod AD-42W omogoèa povezavo 
navadnega domaèega stereo sistema 
z zdru¾ljivim predvajalnikom glasbe ali 
slu¹alkami, ki podpirajo brez¾ièno 
tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo prehoda natanèno preberite 
ta priroènik. Preberite tudi priroènike za 
zdru¾ljive zvoène naprave, ki jih ¾elite 
uporabljati z njim. Prehod in dodatno 
opremo zanj hranite nedosegljive otrokom.

Brez¾ièna tehnologija Bluetooth
Brez¾ièna tehnologija Bluetooth omogoèa 
povezovanje zdru¾ljivih komunikacijskih 
naprav brez uporabe kablov. Za povezavo 
Bluetooth ni treba, da sta prehod in druga 
naprava v vidnem polju, vendar pa 
razdalja med njima ne sme biti prevelika. 
Najveèja mo¾na razdalja je odvisna od 
operativnega dosega obeh naprav. Prehod 
je naprava Bluetooth prvega razreda 

z operativnim dosegom do 100 metrov, 
medtem ko je znaèilni operativni doseg 
drugih naprav Bluetooth 10 metrov.
Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so 
zidovi, ali delovanje drugih elektronskih 
naprav.
Prehod je zdru¾ljiv s specifikacijo 
Bluetooth 2.0 in podpira naslednja profila: 
Advanced Audio Distribution Profile 
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(A2DP) 1.0 in Generic Audio/Video 
Distribution Profile (GAVDP) 1.0. 
O zdru¾ljivosti s to napravo se 
pozanimajte pri proizvajalcih drugih 
naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije 
Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte 
pri pristojnih slu¾bah ali ponudniku 
storitev.

Sestavni deli
Sestavni deli prehoda so prikazani na 
zaèetku tega priroènika:
1 – tipka za seznanjanje
2 – modra luèka
3 – tipka naèina delovanja

4 – zvoèna vhoda cinch (rdeèi prikljuèek 
je za levi stereo kanal, beli pa za desnega)
5 – prikljuèek za polnilnik
6 – zvoèna izhoda cinch

Polnilniki
Pred uporabo s to napravo vedno preverite 
oznako modela polnilnika. Naprava je 
namenjena uporabi s polnilniki AC-3, 
AC-4 in DC-4.

Opozorilo! Uporabljajte le 
polnilnike, ki jih je dru¾ba 
Nokia odobrila za uporabo 
s to napravo. Uporaba kak¹nih 
drugih vrst lahko iznièi 

garancijo in mo¾nost zamenjave ter je 
lahko nevarna. 
Ko izklapljate napajalni kabel katere koli 
dodatne opreme, primite in potegnite vtiè, 
ne kabla.



SLOVEN©ÈINA
Vklop in izklop prehoda
Prehod vklopite tako, da kabel polnilnika 
vtaknete v prikljuèek za polnilnik na zadnji 
strani naprave, polnilnik pa prikljuèite na 
elektrièno vtiènico. Ko je prehod povezan s 
seznanjeno zvoèno napravo in pripravljen 
za uporabo, luèka utripa poèasi. Prehod se 
sku¹a povezati z napravo Bluetooth, ki ste 

jo z njim nazadnje uporabljali v trenutnem 
naèinu delovanja. Veè o obeh naèinih 
delovanja lahko preberete v razdelku 
Seznanjanje prehoda.
Napravo izklopite tako, da izkljuèite 
polnilnik iz elektriène vtiènice in iz 
prehoda.

Seznanjanje prehoda
Da bi prehod lahko uporabljali z zdru¾ljivo 
zvoèno napravo, ki podpira brez¾ièno 
tehnologijo Bluetooth, ga morate z njo 
seznaniti.
S predvajalnikom glasbe (posebno napravo 
ali mobilnim telefonom s to funkcijo) ga 
seznanite tako:
1. Poskrbite, da bo tipka naèina delovanja 

v polo¾aju navzdol. Èe ni, jo pritisnite.
2. Pridr¾ite tipko za seznanjanje, da luèka 

zaène neprekinjeno svetiti.
3. S predvajalnikom glasbe ali telefonom 

poi¹èite prehod, ga izberite in vnesite 
geslo Bluetooth (0000).

Èe seznanjanje uspe, luèka 10-krat na 
hitro utripne.

Prehod seznanite s slu¹alkami po 
naslednjem postopku:
1. Poskrbite, da bo tipka naèina delovanja 

v polo¾aju navzgor. Èe ni, jo pritisnite.
2. Slu¹alke pripravite na seznanjanje, kot 

je opisano v priroèniku zanje.
3. Pridr¾ite tipko za seznanjanje, da luèka 

zaène neprekinjeno svetiti. 
Prehod se samodejno seznani 
s slu¹alkami. Èe slu¹alke zahtevajo 
geslo Bluetooth,  njihovo privzeto 
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geslo pa ni 0000, ga po navodilih 
v priroèniku zanje spremenite na 0000.

Prehod je lahko seznanjen z osmimi 
napravami Bluetooth, v obeh naèinih 
delovanja pa je lahko povezan le z eno 
naenkrat. Da bi zamenjali zvoèno napravo 
Bluetooth (na primer predvajalnik glasbe 
ali slu¹alke), ki je povezana s prehodom, 
prekinite povezavo s trenutno napravo in 

prehod pove¾ite z drugo seznanjeno 
napravo. Podrobnej¹e informacije boste 
na¹li v priroènikih za uporabljene zvoène 
naprave.
Èe ¾elite zbrisati seznam seznanjenih 
naprav, za 15 sekund pridr¾ite tipko za 
seznanjanje, medtem ko prek prehoda ne 
poslu¹ate glasbe.

Povezovanje prehoda
Domaèi stereo sistem izklopite, preden ga 
sku¹ate povezati s prehodom.
Da bi prek domaèega stereo sistema 
predvajali glasbo s seznanjenim 
predvajalnikom, prikljuèite prilo¾ene kable 
cinch v zvoèna izhoda na prehodu in 
zvoèna vhoda na stereo sistemu.
Èe ¾elite s seznanjenimi slu¹alkami 
poslu¹ati glasbo iz domaèega stereo 
sistema, prikljuèite kable cinch v zvoèna 
vhoda na prehodu in zvoèna izhoda na 
stereo sistemu.
Ko pove¾ete prehod s stereo sistemom, 
nastavite zmerno glasnost predvajalnika 
glasbe ali slu¹alk in stereo sistema ter 

s predvajalnikom ali stereo sistemom 
zaènite predvajati glasbo.
Èe ste prehod seznanili in povezali 
s predvajalnikom glasbe in slu¹alkami, 
med povezavama preklapljate s pritiskom 
na tipko naèina delovanja. Ko ¾elite 
prehod uporabljati s predvajalnikom 
glasbe, mora biti tipka v polo¾aju navzdol. 
Da pa bi ga uporabljali s slu¹alkami, mora 
biti tipka v polo¾aju navzgor.
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Nega in vzdr¾evanje
Va¹a naprava je vrhunski izdelek tako 
glede zasnove kot izdelave, zato je treba 
z njo ravnati skrbno. Z upo¹tevanjem 
spodnjih predlogov boste la¾je ohranili 
garancijo svoje naprave.
• Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu 

otrok.
• Skrbite, da bo naprava vedno suha. 

Padavine, vlaga in vse tekoèine lahko 
vsebujejo mineralne primesi, ki 
povzroèajo korozijo elektronskih vezij. 
Èe napravo kljub vsemu nehote 
zmoèite, jo morate povsem posu¹iti.

• Ne uporabljajte in ne hranite naprave 
v pra¹nem ali umazanem okolju. Njeni 
gibljivi in elektronski deli se lahko 
po¹kodujejo.

• Naprave ne hranite na vroèini. Visoke 
temperature lahko skraj¹ajo ¾ivljenjsko 
dobo elektronskih naprav in 
po¹kodujejo nekatere vrste plastike.

• Ne hranite naprave na mrazu. Ko se 
nato segreje na obièajno temperaturo, 
se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki 
lahko po¹koduje elektronska vezja.

• Naprave ne sku¹ajte odpreti.
• Varujte jo pred padci, udarci in 

tresljaji. Grobo ravnanje lahko 
po¹koduje notranja elektronska vezja 
in fine mehanske dele.

• Za èi¹èenje ne uporabljajte kemikalij, 
èistil ali moènih detergentov.

• Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi 
gibljive dele in prepreèi pravilno 
delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako 
za napravo, polnilnik in katero koli 
dodatno opremo. Èe katera koli naprava 
ne deluje pravilno, jo odnesite na 
popravilo v najbli¾ji poobla¹èeni servis.


