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Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty 
ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa 
mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia mihin tahansa tässä 
asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

NOKIA EI VASTAA VÄLITTÖMISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN TAI 
TULOJEN MENETYS. TÄMÄN ASIAKIRJAN SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENAAN". SEN TARKKUUDESTA, 
LUOTTETTAVUUDESTA TAI SISÄLLÖSTÄ EI ANNETA MITÄÄN SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA EIKÄ 
NIMENOMAISESTI TAATA SEN MARKKINOITAVUUTTA TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, ELLEI 
PAKOTTAVALLA LAINSÄÄDÄNNÖLLÄ OLE TOISIN MÄÄRÄTTY. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN 
MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ 
ILMOITUSTA.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä. Tähän 
laitteeseen tehdyt luvattomat muutokset voivat peruuttaa käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely
Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja 
muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.
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TURVALLISUUTESI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. 
Lisäohjeita löydät tästä asennusoppaasta.

LIIKENNETURVALLISUUS
Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita 
ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT
Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten 
toimintaan.

YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN
Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet 
laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

■ Yleisiä tietoja
CA-55-muuntimen avulla voit käyttää CARK-91-autosarjaa yhteensopivien 
Nokia-puhelinten ja sellaisten pidikkeiden kanssa, joissa on Pop-Port™-liitin.

CA-55-muunnin on suunniteltu toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, kun sitä 
käytetään erikseen ostettavan MP-2-mikrofonin kanssa.

Lue tämä asennusopas huolellisesti läpi ennen muuntimen johdon asentamista. Lisätietoja 
CARK-91-autosarjasta on sen asennusoppaassa, jonka saat myös CA-55-muuntimen 
tuotesivuilta osoitteesta www.nokia.com tai paikalliselta Nokia-jälleenmyyjältäsi.

Huomaa, että oppaan kuvat ovat vain viitteellisiä.
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1. Asennus

Ennen kuin asennat muuntimen, joudut irrottamaan eräitä auton sisäosia. 
Kiinnitä ne takaisin asennuksen jälkeen.

1. Kun auton virta on sammutettu, irrota MCC-1-puhelinteline autosta.

2. Irrota MCC-1-puhelintelineen antennikaapeli ulkoisesta antennista.

3. Irrota MCC-1-puhelintelineen järjestelmäjohto CARK-91-autosarjan mukana 
toimitetusta HF-yksiköstä HFU-2.

4. Kiinnitä uusi yhteensopiva puhelinteline kunnolla vanhan telineen entiseen 
paikkaan. Kiinnitä myös tarvittaessa sopiva antenniliitin. Lisätietoja saat 
uuden puhelintelineesi myyntipakkauksesta.

5. Kiinnitä muuntimen johto HF-yksikköön HFU-2.

6. Kiinnitä muuntimen johto puhelintelineeseen.

7. Vaihda tarvittaessa vanha mikrofoni MP-2-mikrofoniin.

8. Kytke tarvittaessa antenniliittimen tai puhelintelineen antennijohto ulkoisen 
antennin johtoon.
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Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet 
auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

• Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden 
mukaisesti.

• Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita autosarjan puhdistukseen.

• Älä maalaa autosarjaa. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta 
kunnolla.

Jos laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.


