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Firma Nokia promuje politykê sta³ego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
zmian w opisanych w tym dokumencie produktach bez uprzedniego powiadomienia.
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PO¦REDNIE SZKODY SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB. ZAWARTO¦Æ TEGO DOKUMENTU 
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Kontrola eksportowa
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DLA W£ASNEGO BEZPIECZEÑSTWA

Uwa¿nie przeczytaj poni¿sze wskazówki i zalecenia. Niestosowanie siê do nich mo¿e byæ 
niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Szczegó³y podane s± w dalszej czê¶ci niniejszej 
instrukcji instalacji.

NAJWA¯NIEJSZE JEST BEZPIECZEÑSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj siê do wszystkich lokalnie obowi±zuj±cych przepisów. Prowadz±c 
samochód, nie zajmuj r±k niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim 
na uwadze bezpieczeñstwo na drodze.

ZAK£ÓCENIA
Wszystkie telefony komórkowe mog± byæ podatne na zak³ócenia, które z kolei 
mog± wywieraæ wp³yw na jako¶æ po³±czeñ.

POD£¡CZANIE INNYCH URZ¡DZEÑ
Zanim pod³±czysz dodatkowe urz±dzenie, zapoznaj siê z instrukcj± jego obs³ugi i 
przepisami bezpieczeñstwa. Nie pod³±czaj niekompatybilnych produktów.

■ Wprowadzenie
Konwerter CA-55 umo¿liwia u¿ywanie zestawu samochodowego CARK-91 
z kompatybilnymi telefonami Nokia i kompatybilnymi uchwytami samochodowymi, które 
maj± z³±cze Pop-Port™.

Konwerter CA-55 zosta³ zaprojektowany z my¶l± o optymalnym wspó³dzia³aniu 
z mikrofonem MP-2, który mo¿na nabyæ osobno.

Zanim przyst±pisz do instalacji kabla konwertera, uwa¿nie przeczytaj niniejsz± instrukcjê. 
Szczegó³y dotycz±ce zestawu samochodowego CARK-91 znajdziesz w instrukcji instalacji 
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tego zestawu, któr± udostêpni Ci sprzedawca produktów firmy Nokia i któr± mo¿esz te¿ 
znale¼æ pod adresem www.nokia.com.

Ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji maj± tylko pomóc w zrozumieniu jej tre¶ci.



5Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

1. Instalacja

Przed instalacj± konwertera trzeba wyj±æ z samochodu niektóre czê¶ci 
wyposa¿enia. Po instalacji czê¶ci te nale¿y ponownie zamontowaæ 
w samochodzie.

1. Najpierw wy³±cz zap³on silnika, a potem wyjmij z auta samochodowy uchwyt 
MCC-1.

2. Kabel anteny uchwytu samochodowego MCC-1 od³±cz od anteny zewnêtrznej.

3. Od³±cz kabel systemowy uchwytu MCC-1 od jednostki centralnej HFU-2 
dostarczonej z g³o¶nomówi±cym zestawem samochodowym CARK-91.

4. Zamontuj swój nowy kompatybilny uchwyt samochodowy w miejscu wcze¶niej 
u¿ywanego. Je¶li potrzeba, zamontuj te¿ odpowiedni± z³±czkê antenow±. 
Obja¶nienia znajdziesz na opakowaniu nowego uchwytu samochodowego.

5. Pod³±cz kabel konwertera do jednostki centralnej HFU-2.

6. Pod³±cz kabel konwertera do uchwytu samochodowego.

7. Je¶li jest taka potrzeba, zast±p mikrofon oryginalny mikrofonem MP-2.

8. Je¶li to konieczne, pod³±cz kabel z³±czki antenowej lub uchwytu 
samochodowego do przewodu anteny zewnêtrznej.
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Eksploatacja i konserwacja

To urz±dzenie wyró¿nia siê najwy¿szej klasy budow± i jako¶ci± wykonania, dlatego te¿ 
wymaga w³a¶ciwej obs³ugi. Przestrzeganie poni¿szych wskazówek pozwoli zachowaæ 
wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

• Nie próbuj otwieraæ urz±dzenia inaczej, ni¿ jest to omówione w tej instrukcji.

• Do czyszczenia zestawu samochodowego nie stosuj ¿r±cych chemikaliów, 
rozpuszczalników ani silnych detergentów.

• Nie maluj zestawu samochodowego. Farba mo¿e zablokowaæ jego ruchome czê¶ci i 
uniemo¿liwiæ prawid³owe dzia³anie.

Je¶li urz±dzenie nie dzia³a prawid³owo, oddaj je do naprawy w najbli¿szym serwisie.


