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Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet
form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt
firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten
endre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ER NOKIA ANSVARLIG FOR TAP AV DATA ELLER INNTEKTER
SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, PÅFØRTE ELLER INDIREKTE SKADER UANSETT ÅRSAK. INNHOLDET I DETT
DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER
GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORST
INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG
EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV, PÅLITELIGHETEN TIL ELL
INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE 
DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE UTEN VARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærm
Nokia-forhandler. Dersom denne enheten endres eller modifiseres uten autorisasjon, kan det ugyl
brukerens rett til å betjene utstyret.

Eksportkontroll
Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover o
-forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.
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Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge dem. Du f
mer detaljert informasjon i denne installeringsveiledningen.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST
Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bil
du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

FORSTYRRELSER
Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan 
ytelsen.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER
Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for
mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ik
kompatible.

■ Generell informasjon
Ved hjelp av CA-55-overgangskabelen kan du bruke bilmonteringssettet CARK-91 me
kompatible Nokia-telefoner og kompatible mobiltelefonholdere som har en 
Pop-Port™-kontakt.
CA-55-overgangskabelen er laget for å gi optimal ytelse når den brukes sammen med
MP-2-mikrofonen, som kan kjøpes separat.
Les denne installeringsveiledningen nøye før du setter i overgangskabelen. Du finner 
informasjon om bilmonterinssettet CARK-91 i installeringsveiledningen for CARK-91
tilgjengelig også på produktsidene for CA-55-overgangskabelen på www.nokia.com e
hos en Nokia-forhandler.
Vær oppmerksom på at illustrasjonen i denne veiledningen kun er ment som referans
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Før du tar i bruk overgangskabelen, må du ta bort noen deler av bilens interi
du er ferdig med installeringen, setter du delene tilbake på plass.

1. Når bilens tenning er avslått, tar du ut MCC-1-mobiltelefonholderen fra

2. Koble MCC-1-mobiltelefonholderens antennekabel fra den eksterne ant

3. Koble MCC-1-mobiltelefonholderens systemkabel fra HFU-2-håndfriset
som følger med CARK-91-bilmonteringssettet.

4. Monter den nye, kompatible mobiltelefonholderen på en sikker måte der
andre holderen var plassert. Om nødvendig monterer du også riktig 
antennekobling. Du finner mer informasjon i salgspakken til den nye 
mobiltelefonholderen.

5. Sett inn overgangskabelen i HFU-2-håndfrienheten.

6. Sett inn overgangskabelen i mobiltelefonholderen.

7. Om nødvendig bytter du den originale mikrofonen med MP-2-mikrofone

8. Om nødvendig kobler du antennekabelen på antennekoblingen eller 
mobiltelefonholderen til den eksterne antennekabelen.
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Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med 
forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

• Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn slik som beskrevet i denne håndbo

• Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre bilpakken.

• Mal ikke bilpakken. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enhete
fungerer skikkelig.

Hvis enheten ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte serv
for å få utført service.


