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שמורות. הזכויות כל .Copyright © 2005 Nokia        

צורה שהיא, בכל כולו של או זה ממסמך כלשהו חלק של אחסון או הפצה שכפול, העברה,
אסורים. ,Nokia-מ מראש בכתב היתר לקבל מבלי

 Nokia מסחריים של Pop-Port הם סימנים Nokia Connecting People ו- ,Nokia
עשויים זה, במסמך ושל חברות, המוזכרים מוצרים של אחרים שמות .Corporation

בעליהם. של מסחריים או שמות מסחריים סימנים להיות

בכל  שינויים לבצע הזכות את פיתוח מתמשך. Nokia שומרת של Nokia מפעילה מדיניות
ללא הודעה מוקדמת. המוצרים במסמך זה

מיוחדים,  לכל נזקים וכן הכנסה, או נתונים לאובדן אופן אחראית בשום תהיה Nokia לא
"כפי ניתן זה מסמך תוכן שהוא. שייגרמו בכל אופן עקיפים או תוצאתיים מקריים,
סוג מכל תינתן אחריות לא החל, החוק לפי האחריות הנדרשת מלבד .(as is) שהוא"
מסוימת והתאמה לסחירות לרבות אחריות משתמעת משתמעת, או מפורשת שהוא,

Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות  זה. מסמך של לתוכן לאמינות או לדיוק, הנוגעת
מראש. הודעה עת ללא בכל לסגת ממנו או זה מסמך

של פנה למשווק לפרטים לאזור. מאזור להשתנות עשויה מסוימים של מוצרים הזמינות
מגוריך. למקום הקרוב Nokia

את ברשות שניתנת למשתמש להפעיל לפגוע עלולים לא מורשים במכשיר זה שינויים
הציוד.

יצוא פיקוח
של ולתקנות ייצוא לחוקי הכפופים תוכנה או טכנולוגיות חומרים, להכיל עשוי זה מכשיר

בהחלט. אסורה החוק הנוגדת את אחרות. פעולה ומדינות ארה"ב
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בטחונך למען
ואף מסוכנת להיות עלולה הכללים על אי-הקפדה הבאות. הפשוטות ההנחיות את קרא

זה. התקנה מובא במדריך נוסף מידע מפורט חוקית. בלתי

לכל קודמת בדרכים זהירות  
לתפעול הרכב  חופשיות ידיך את תמיד שמור המקומיים. החוקים ציית לכל  

מוקדשת בראש להיות חייבת נהיגה במהלך לבך תשומת במהלך הנהיגה.
בדרכים. לבטיחות ובראשונה

הפרעות  
להשפיע על  שעלולות מהפרעות, לסבול עלולים הסלולריים כל הטלפונים  

שלהם. הביצועים

חיבור למכשירים אחרים  
למשתמש  שבמדריך הבטיחות בהוראות עיין אחר, למכשיר הטלפון חיבור בעת  

תואמים. לחבר מוצרים שאינם אין שלו.

מידע כללי  
 Nokia טלפוני לרכב CARK-91 עם הדיבור בערכת להשתמש לך CA-55 מאפשר הממיר

.Pop-Port מחבר בעלי סלולריים לטלפונים תואמות ועריסות תואמים

לרכוש במיקרופון MP-2 שניתן בשימוש מיטביים ביצועים לספק CA-55 תוכנן הממיר
בנפרד.

לרכב הדיבור ערכת על לפרטים הממיר. כבל התקנת לפני בקפידה זה התקנה מדריך קרא
CA-55 באתר  של הממיר המוצר גם בדפי שזמין ההתקנה שלה עיין במדריך ,CARK-91

.Nokia של המקומי המשווק אצל או ,www.nokia.com
בלבד. כעזר נועדו לשמש במדריך זה התרשימים
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התקנה
החזר ההתקנה, לאחר הרכב. פנים של מסוימים חלקים להסיר יש הממיר התקנת לפני

למקומם. אלה חלקים

מהרכב. MCC-1 הסלולרית את העריסה הסר כבוי, של הרכב ההצתה כשמתג .1

החיצונית. מהאנטנה MCC-1 הסלולרית העריסה האנטנה של כבל את נתק .2

 HFU-2 הדיבורית MCC-1 מיחידת הסלולרית העריסה המערכת של כבל את נתק .3
.CARK-91 לרכב הדיבור לערכת שמצורפת

העריסה. המקורי של למקום הסלולרית התואמת החדשה העריסה היטב את הצמד .4
של לאריזה פנה לפרטים המתאים. האנטנה מצמד את גם חבר הצורך, במידת

שלך. החדשה הסלולרית העריסה

.HFU-2 הדיבורית ליחידת הממיר כבל את חבר .5

הסלולרית. לעריסה הממיר כבל את חבר .6

.MP-2 במיקרופון המקורי המיקרופון את החלף הצורך, במידת .7

את העריסה או מצמד האנטנה שלך, של כבל האנטנה חבר את במידת הצורך, .8
החיצונית. האנטנה כבל בעלת הסלולרית
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ותחזוקה טיפול
תסייענה ההצעות הבאות הולם. טיפול ומחייב בקפידה, ויוצר שברשותך תוכנן המכשיר

תנאי האחריות. לשמור על לך

במדריך זה. שתואר באופן למעט המכשיר את לפתוח אל תנסה •
ממיסים או  בחומרי ניקוי חזקים, בכימיקלים הדיבור לניקוי ערכת אל תשתמש  •

חזקים. בדטרגנטים

הפעלה  ולמנוע המכניים את החלקים להדביק צבע עלול הדיבור. ערכת את תצבע אל  •
הערכה. של נאותה

למקום הקרוב השירות המורשה למוקד אותו מסור כשורה, אינו פועל כלשהו מכשיר אם
מגוריך לתיקון




