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É proibido reproduzir, transferir, distribuir ou armazenar a totalidade ou parte do conteúdo deste 
documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People e Pop-Port são marcas comerciais da Nokia Corporation. Os nom
outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou no
comerciais dos respectivos proprietários.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer al
em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem pré-aviso.

A NOKIA NÃO SERÁ, EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE 
OU DE RECEITAS NEM POR QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENCIAIS OU 
INDIRECTOS, INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO FOREM CAUSADOS. O CONTEÚDO DESTE 
DOCUMENTO É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ". SALVO NA MEDIDA EXIGIDA PELA LEI APLICÁVEL, 
SÃO DADAS GARANTIAS DE NENHUM TIPO, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO, NOMEADAM
GARANTIAS IMPLÍCITAS DE ACEITABILIDADE COMERCIAL E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO 
OBJECTIVO, RELACIONADAS COM A EXACTIDÃO, FIABILIDADE OU CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO
A NOKIA RESERVA-SE O DIREITO DE REVER ESTE DOCUMENTO OU RETIRÁ-LO EM QUALQUER ALT
SEM PRÉ-AVISO.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para obter informaçõ
consulte o agente local da Nokia. As alterações ou modificações não autorizadas neste dispositiv
anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Controlos de exportação
Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulame
de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação
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Leia estas instruções básicas. O não cumprimento das normas pode ser perigoso ou il
Este manual de instalação fornece informações mais pormenorizadas.

A SEGURANÇA NA ESTRADA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR
Cumpra toda a legislação local. Mantenha sempre as mãos livres para ope
veículo enquanto conduz. Enquanto conduz, a sua principal preocupação
ser a segurança na estrada.

INTERFERÊNCIAS
Todos os telefones celulares podem ser susceptíveis a interferências, as qu
podem afectar o respectivo desempenho.

LIGAR O DISPOSITIVO A OUTROS DISPOSITIVOS
Quando ligar o dispositivo a outro dispositivo, consulte o respectivo manu
utilizador para obter informações de segurança pormenorizadas. Não ligu
dispositivo a produtos incompatíveis.

■ Informações gerais
O conversor CA-55 permite-lhe utilizar o seu kit para viatura CARK-91 com telemóve
Nokia compatíveis e suportes de viatura compatíveis que possuam um conector Pop-
O conversor CA-55 foi concebido para proporcionar um desempenho ideal quando co
microfone MP-2, que pode ser adquirido em separado.
Antes de instalar o cabo do conversor, leia atentamente este manual de instalação. P
obter informações pormenorizadas acerca do seu kit para viatura CARK-91, consulte
respectivo manual de instalação, que também está disponível nas páginas de produto
conversor CA-55, em www.nokia.com, ou junto do agente local da Nokia.
Note que as ilustrações deste manual se destinam apenas a efeitos de consulta.



4

1. Instalação

or do 

.

na.

inal 
na 
e 

 ou do 
Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Antes de instalar o conversor, é necessário remover algumas peças do interi
veículo. Após a instalação, volte a colocar essas peças.

1. Com a ignição desligada, remova o suporte de viatura MCC-1 do veículo

2. Desligue o cabo da antena do suporte de viatura MCC-1 da antena exter

3. Desligue o cabo de ligação do suporte de viatura MCC-1 da unidade de 
mãos-livres HFU-2, fornecida com o kit para viatura CARK-91.

4. Instale correctamente o novo suporte de viatura compatível no local orig
do suporte. Se necessário, instale também o dispositivo de ligação à ante
apropriado. Para obter informações pormenorizadas, consulte o pacote d
vendas do seu novo suporte de viatura.

5. Ligue o cabo do conversor à unidade de mãos-livres HFU-2.

6. Ligue o cabo do conversor ao suporte de viatura.

7. Se necessário, substitua o microfone original por um microfone MP-2.

8. Se necessário, ligue o cabo da antena do dispositivo de ligação à antena
suporte de viatura ao cabo da antena externa.
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O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidad
As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a proteger a cobertura da garantia.

• Não tente abrir o dispositivo senão segundo as instruções deste manual.

• Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o k
viatura.

• Não pinte o kit para viatura. A pintura pode obstruir os componentes móveis e im
um funcionamento correcto.

Se o dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistênc
autorizado mais próximo.


