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Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik 
millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port on Nokia Corporationi kaubamärgid. Teised siinmainitud 
toote- ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

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. DOKUMENI 
SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA MINGEID OTSESEID EGA 
KAUDSEID GARANTIISID, MILLE HULKA KUULUVAD KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕI TEATUD 
OTSTARBEKS SOBIVUSE OSAS, KUID MIS NENDEGA EI PIIRDU, KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, 
USALDATAVUSE EGA SISU KOHTA. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE IGAL AJAL ILMA SELLEST ETTE 
TEATAMATA DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE ANNULLEERIDA.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsimustega pöörduge lähima Nokia edasimüüja 
poole. Seadme volitamata muutmine või modifitseerimine võib muuta kehtetuks kasutaja voli seadet 
kasutada.

Ekspordijärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakendub USA ja teiste riikide 
ekspordiseadus. Seadusevastane väljavedu on keelatud.
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TURVALISUSEST

Lugege läbi järgnevad lihtsad juhendid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või 
seadusevastane. Põhjalikum täiendav teave sisaldub käesolevas paigaldusjuhendis.

OHUTU LIIKLEMINE
Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad sõiduki 
juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda sõiduturvalisusele.

HÄIRED
Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis võivad põhjustada tõrkeid 
telefoni töös.

TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE
Mobiilsidevahendi ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete 
kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis ei 
seadmega ei ühildu.

■ Üldteave
Muundurkaabel CA-55 võimaldab kasutada autokomplekti CARK-91 koos ühilduvate Nokia 
mobiiltelefonide ning Pop-Port™-ühenduspesaga varustatud ühilduvate mobiilihoidikutega.

Muundurkaabel CA-55 on kavandatud optimaalseimalt töötama koos eraldimüüdava 
mikrofoniga MP-2.

Enne muundurkaabli paigaldamist lugege paigaldusjuhend hoolikalt läbi. Autokomplekti 
CARK-91 puudutavat teavet saate selle paigaldusjuhendist, mis on saadaval muundurkaabli 
CA-55 tootelehtedel aadressil www.nokia.com, või kohalikult Nokia edasimüüjalt.

Juhendis toodud joonised on mõeldud kasutamiseks ainult viitematerjalina.
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1. Paigaldus

Enne muundurkaabli paigaldamist on vajalik mõnede auto sistusdetailide 
eemaldamine. Pärast paigaldamist kinnitage need detailid uuesti oma kohtadele.

1. Kui süüde on välja lülitatud, eemaldage autost mobiilihoidik MCC-1.

2. Ühendage mobiilihoidiku MCC-1 antennikaabel välisantenni küljest lahti.

3. Ühendage mobiilihoidiku MCC-1 süsteemikaabel lahti autokomplektiga 
CARK-91 komplektsest vabakäeseadmest HFU-2.

4. Kinnitage uus ühilduv mobiilihoidik kindlalt hoidiku algupärasesse 
kinnituskohta. Vajadusel paigaldage ka sobiv antenniühenduspistik. Täpsemat 
teavet leiate uue mobiilihoidiku müügikomplektist.

5. Ühendage muundurkaabel vabakäeseadmega HFU-2.

6. Ühendage muundurkaabel mobiilihoidikuga.

7. Vajadusel asendage algupärane mikrofon mikrofoniga MP-2.

8. Vajadusel ühendage antenniühenduspistiku või mobiilihoidiku antennikaabel 
välisantenni kaabliga.



5Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.



6Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. 
Alltoodud juhendid aitavad teil säilitada seadmele antud garantiid.

• Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas dokumendis toodud juhendite järgi.

• Ärge kasutage autokomplekti puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- 
või pesuvahendeid.

• Ärge värvige autokomplekti. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja 
takistada selle korralikku funktsioneerimist.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teenindusfirma poole.


