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Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v 
jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní 
zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých 
odpovídajících vlastníkù.

Nokia se øídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny u v¹ech výrobkù 
popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení.

SPOLEÈNOST NOKIA NENÍ ZA ®ÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ZODPOVÌDNÁ ZA JAKOUKOLI ZTRÁTU DAT NEBO 
PØÍJMÙ ANI ZA ZVLÁ©TNÍ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ÈI NEPØÍMÉ ©KODY ZPÙSOBENÉ JAKÝMKOLI 
ZPÙSOBEM. OBSAH TOHOTO DOKUMENTU JE DODÁVÁN "TAK JAK JE". KROMÌ ZÁKONNÝCH PO®ADAVKÙ 
SE VE VZTAHU K PØESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ANI OBSAHU TOHOTO DOKUMENTU NEPOSKYTUJÍ ®ÁDNÉ 
VYJÁDØENÉ ANI PØEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VÈETNÌ, NIKOLI V©AK POUZE, PØEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK 
PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO DANÝ ÚÈEL. NOKIA SI VYHRAZUJE PRÁVO KDYKOLI REVIDOVAT TENTO 
DOKUMENT NEBO ZRU©IT JEHO PLATNOST BEZ PØEDCHOZÍHO OZNÁMENÍ.

Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti 
Nokia. Neautorizované zmìny nebo úpravy tohoto pøístroje mohou ovlivnit oprávnìní u¾ivatele pou¾ívat 
toto zaøízení.

Kontrola exportu
Tento pøístroj mù¾e obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou pøedmìtem exportních 
omezení nebo zákonù platných v USA nebo dal¹ích zemích. Poru¹ování zákonù je zakázáno.
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VA©E BEZPEÈNOST

Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Nedodr¾ování pravidel mù¾e být nebezpeèné 
nebo protizákonné. Podrobnìj¹í informace jsou uvedeny v této instalaèní pøíruèce.

BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV©ÍM
Dodr¾ujte v¹echny místní zákony. Pøi øízení vozu si v¾dy nechte volné ruce pro 
øízení. Pøi øízení musí být va¹e pozornost vìnována pøedev¹ím bezpeènosti 
silnièního provozu.

RU©IVÉ VLIVY
V¹echny bezdrátové telefony mohou být citlivé na ru¹ivé vlivy, které mohou 
ovlivnit jejich funkci.

PØIPOJOVÁNÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ
Pøi pøipojování k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace 
v u¾ivatelské pøíruèce daného zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty.

■ Obecné informace
Redukce konektorù CA-55 umo¾òuje pou¾ívat sadu do auta CARK-91 s kompatibilními 
telefony Nokia a kompatibilními dr¾áky telefonu, které mají konektor Pop-Port™.

Redukce konektorù CA-55 je vytvoøena tak, aby zajistila optimální výkon pøi pou¾ívání 
samostatnì dodávaného mikrofonu MP-2.

Pøed instalováním kabelu redukce si pøeètìte tuto instalaèní pøíruèku. Podrobnìj¹í informace 
o sadì do auta CARK-91 najdete v její instalaèní pøíruèce, která je k dispozici rovnì¾ na 
stránkách produktu CA-55 na adrese www.nokia.com nebo u místního prodejce Nokia.

Upozoròujeme, ¾e obrázky v této pøíruèce jsou pouze informativní.
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1. Instalace

Ne¾ zaènete redukci instalovat, bude nutné vyjmout z interiéru vozu nìkteré 
souèásti. Po nainstalování je opìt pøipevnìte na své místo.

1. Pøi vypnutém zapalování vyjmìte dr¾ák telefonu MCC-1 z vozu.

2. Od dr¾áku MCC-1 odpojte kabel externí antény.

3. Odpojte systémový kabel dr¾áku telefonu MCC-1 od øídící jednotky HFU-2 
(je dodán se sadou do auta CARK-91).

4. Namontujte nový kompatibilní dr¾ák telefonu na místo pùvodního dr¾áku. 
V pøípadì potøeby namontujte rovnì¾ odpovídající anténní vazební èlen. 
Podrobnosti najdete v prodejním balení nového dr¾áku telefonu.

5. Pøipojte kabel redukce k øídící jednotce HFU-2.

6. Pøipojte kabel redukce k dr¾áku telefonu.

7. Podle potøeby nahraïte pùvodní mikrofon mikrofonem MP-2.

8. Podle potøeby spojte anténní kabel anténního vazebního èlenu nebo dr¾áku 
telefonu s kabelem vnìj¹í antény.
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Péèe a údr¾ba

Tento pøístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je o nìj tøeba 
peèovat. Následující doporuèení vám pomohou ochránit va¹e nároky ze záruk.

• Nepokou¹ejte se pøístroj otevøít jinak, ne¾ je uvedeno v této pøíruèce.

• Pøi èi¹tìní sady do auta nepou¾ívejte chemikálie, rozpou¹tìdla ani silné èisticí 
prostøedky.

• Sadu do auta nepøebarvujte. Barva mù¾e zalepit pohyblivé souèásti pøístroje a zabránit 
správné funkci.

Nepracuje-li pøístroj správnì, odneste jej do nejbli¾¹ího autorizovaného servisu k opravì.


