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SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. 
Denne installationsvejledning indeholder flere detaljerede oplysninger.

TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST
Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under 
kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.

INTERFERENS
Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og 
modtageforholdene.

TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR
Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. 
Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

■ Generelle oplysninger
Med CA-55-omformeren kan du bruge CARK-91-bilsættet med kompatible Nokia-telefoner 
og kompatible mobilholdere, som har et Pop-Port™-stik.

CA-55-omformeren har optimal ydeevne, når den bruges med MP-2-mikrofonen, som kan 
købes separat.

Læs omhyggeligt installationsvejledningen, inden du installerer omformerkablet. Du kan 
finde yderligere oplysninger om CARK-91-bilsættet i den tilhørende installationsvejledning, 
der også findes på CA-55-omformerens produktsider på www.nokia.com eller fås hos den 
lokale Nokia-forhandler.

Bemærk, at billederne i denne vejledning kun er til reference.
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1. Installation

Inden du installerer omformeren, skal noget af bilinteriøret fjernes. Efter 
omformeren er installeret, skal disse dele monteres igen.

1. Når bilen er slukket, skal du fjerne MCC-1-mobilholderen fra bilen.

2. Frakobl antennekablet til MCC-1-mobilholderen fra den udvendige antenne.

3. Tag systemkablet til MCC-1-mobilholderen ud af den håndfri HFU-2-enhed, 
som blev leveret med CARK-91-bilsættet.

4. Monter den nye kompatible mobilholder sikkert på holderens oprindelige plads. 
Monter evt. også en antennekobler. Du kan få yderligere oplysninger om den 
nye mobilholder på salgspakken.

5. Sæt stikket til omformerkablet i den håndfri HFU-2-enhed.

6. Sæt omformerkablet ind i mobilholderen.

7. Udskift evt. den oprindelige mikrofon med MP-2-mikrofonen.

8. Slut evt. antennekoblerens eller mobilholderens antennekabel til kablet på den 
udvendige antenne.
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Vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi, udformet i et gennemtænkt design, og det skal 
behandles med omtanke. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

• Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end den er angivet i denne vejledning.

• Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke 
opløsningsmidler.

• Mal ikke bilsættet. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden 
fungerer korrekt.

Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den indleveres til service hos det nærmeste 
autoriserede serviceværksted.


