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A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható 
a Nokia elõzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegyei. Az említett egyéb 
termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen 
dokumentumban ismertetett termékek jellemzõit elõzetes bejelentés nélkül módosítsa.

A NOKIA SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELÕS ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, ANYAGI 
VESZTESÉGÉRT VAGY BÁRMELY MÁS VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNY VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, 
AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT. A JELEN DOKUMENTUM TARTALMÁT EBBEN A FORMÁBAN KELL ELFOGADNI. 
AZ ÉRVÉNYES JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAKON KÍVÜL A NOKIA SEMMIFÉLE KIFEJEZETT 
VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT NEM VÁLLAL A DOKUMENTUM PONTOSSÁGÁVAL, 
MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY TARTALMÁVAL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, 
AZ ÉRTÉKESÍTHETÕSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁT. 
A NOKIA FENNTARTJA MAGÁNAK A JOGOT, HOGY A JELEN DOKUMENTUMOT BÁRMIKOR, ELÕZETES 
ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL ÁTDOLGOZZA VAGY VISSZAVONJA.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedõnél. 
A készüléken engedély nélkül végrehajtott módosítások érvényteleníthetik a felhasználó mûködtetéshez 
való jogát.

Exportszabályok
Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy 
más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. A jogszabályok megsértése tilos.

9238694 / 1. kiadás



3Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

SAJÁT BIZTONSÁGUNK

Olvassuk el az alábbi egyszerû útmutatót. A szabályok megszegése veszélyekkel járhat, sõt 
törvénysértõ lehet. Mindezekrõl bõvebb információt is találhatunk ebben a telepítési 
útmutatóban.

AZ ÚTON ELSÕ A BIZTONSÁG
Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon 
kezeinket, hogy a jármûvet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a 
legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA
A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását 
okozhatja.

CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ
Más eszközökhöz való csatlakoztatás elõtt a biztonsági elõírások megismerése 
érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetõjét is. Ne csatlakoztassunk 
inkompatibilis termékeket.

■ Általános információk
A CA-55 átalakító lehetõvé teszi, hogy a CARK-91 autóskészletet olyan kompatibilis Nokia 
telefonokkal és kompatibilis mobiltartókkal használjuk, amelyek rendelkeznek Pop-Port™ 
csatlakozóval.

A CA-55 átalakítót úgy tervezték, hogy optimális teljesítményt nyújtson a külön 
beszerezhetõ MP-2 mikrofon használatakor.

Az átalakítókábel telepítése elõtt figyelmesen olvassuk el a jelen telepítési útmutatót. 
A CARK-91 autóskészlettel kapcsolatos részletekért tekintsük meg annak telepítési 
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útmutatóját, amely a CA-55 konverter termékoldalain is elérhetõ a www.nokia.com címen, 
illetve beszerezhetõ a helyi Nokia kereskedõktõl.

Vegyük figyelembe, hogy a jelen útmutatóban található ábrák csak tájékoztató jellegûek.
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1. Telepítés

Az átalakító telepítése elõtt el kell távolítanunk az autó belsejébõl néhány elemet. 
A telepítés után ezeket az elemeket vissza kell szerelni.

1. Kikapcsolt gyújtás mellett távolítsuk el az MCC-1 mobiltartót az autóból.

2. Csatlakoztassuk le az MCC-1 mobiltartó antennakábelét a külsõ antennáról.

3. Csatlakoztassuk le az MCC-1 mobiltartó rendszerkábelét a CARK-91 
autóskészlethez mellékelt HFU-2 kihangosítóegységrõl.

4. Szereljük fel az új, kompatibilis mobiltartót a tartó eredeti helyére. 
Ha szükséges, szereljük fel a megfelelõ antennacsatolót. További részletekért 
tekintsük meg az új mobiltartó értékesítési csomagját.

5. Csatlakoztassuk az átalakítókábelt a HFU-2 kihangosítóegységhez.

6. Csatlakoztassuk az átalakítókábelt a mobiltartóhoz.

7. Ha szükséges, cseréljük le az eredeti mikrofont MP-2 mikrofonra.

8. Ha szükséges, csatlakoztassuk az antennacsatoló vagy a mobiltartó kábelét a 
külsõ antenna kábeléhez.
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Karbantartás

A készülék kiemelkedõ színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést 
igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megõrzésében.

• Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen 
útmutatóban szerepel.

• Az autóskészletet ne tisztítsuk erõs vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.

• Ne fessük be az autóskészletet. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a 
készüléket használhatatlanná teheti.

Ha a készülék nem mûködne megfelelõen, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.


