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Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte er
enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia, Nokia Connecting People en Pop-Port zijn handelsmerken van Nokia Corporation. Namen v
andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke ei
zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht
zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de producten die in dit docume
worden beschreven.

IN GEEN GEVAL IS NOKIA AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS OF INKOMSTEN O
ENIGE BIJZONDERE, INCIDENTELE, ONRECHTSTREEKSE OF INDIRECTE SCHADE. DE INHOUD VAN 
DOCUMENT WORDT ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. TENZIJ VEREIST KRACHTE
TOEPASSELIJKE RECHT, WORDT GEEN ENKELE GARANTIE GEGEVEN BETREFFENDE DE NAUWKEUR
BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DIT DOCUMENT, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ IMPLICIET,
DAARONDER MEDE BEGREPEN MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE D
VERKOOPBAARHEID EN DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. NOKIA BEHOUDT ZICH TE A
TIJDE HET RECHT VOOR ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING DIT DOCUMENT TE WIJZIGEN 
HERROEPEN.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op 
dichtstbijzijnde Nokia leverancier. Ongeautoriseerde wijzigingen of modificaties aan dit apparaat
het recht van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, doen vervallen.

Exportbepalingen
Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en
regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgevin
verboden.
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Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk 
onwettig zijn. Meer gedetailleerde informatie vindt u in deze installatiehandleiding.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG
Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om u
voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te he
terwijl u rijdt.

STORING
Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de wer
van de telefoon negatief beïnvloeden.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN
Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de 
handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide 
veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

■ Algemene informatie
Met de CA-55-converter kunt u uw CARK-91-carkit gebruiken met compatibele 
Nokia-telefoons en compatibele mobiele-telefoonhouder met een Pop-Port™-aanslu
De CA-55-converter is ontworpen om optimale prestaties te leveren in combinatie m
apart aan te schaffen MP-2-microfoon.
Lees deze installatiehandleiding zorgvuldig voordat u de converterkabel installeert. Z
details over de CARK-91-carkit de installatiehandleiding daarvan, die ook beschikbaa
de productpagina's van de CA-55-converter op www.nokia.com of bij uw lokale 
Nokia-leverancier.
Opmerking: de illustraties in deze handleiding dienen alleen ter referentie.
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Voordat u de converter kunt installeren, moet u enkele onderdelen van het 
interieur van de auto verwijderen. Na de installatie maakt u deze onderdelen
vast.

1. Schakel het contact uit en verwijder de MMC-1-mobiele-telefoonhoude
de auto.

2. Koppel de antennekabel van de MMC-1-mobiele-telefoonhouder los van
externe antenne.

3. Ontkoppel de systeemkabel van de MMC-1-mobiele-telefoonhouder van
HFU-2-handsfree eenheid die bij uw CARK-91-carkit wordt geleverd.

4. Monteer de nieuwe compatibele mobiele-telefoonhouder stevig op de 
oorspronkelijke plaats van de houder. Monteer indien nodig ook de juiste
antennekoppeling Zie voor details het verkooppakket van uw nieuwe 
mobiele-telefoonhouder.

5. Sluit de converterkabel aan op de HFU-2-handsfree eenheid.

6. Sluit de converterkabel aan op de mobiele-telefoonhouder.

7. Vervang indien nodig de oorspronkelijke microfoon door de MP-2-micro

8. Sluit indien nodig de antennekabel van de antennekoppeling of 
mobiele-telefoonhouder aan op de kabel van de externe antenne.
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Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet m
worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

• Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze hand
wordt voorgeschreven.

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen
carkit schoon te maken.

• Verf de carkit niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren
correcte werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het apparaat nie
werkt.


