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PRE VLASTNÚ BEZPEÈNOS«

Preèítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich poru¹enie mô¾e by» nebezpeèné alebo 
protizákonné. Ïal¹ie podrobnej¹ie informácie nájdete v tomto návode na in¹taláciu.

BEZPEÈNOS« CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Re¹pektujte v¹etky miestne predpisy. Pri ¹oférovaní majte v¾dy voåné ruky, aby 
ste sa mohli venova» riadeniu vozidla. Va¹ou prvoradou staros»ou pri ¹oférovaní 
musí by» bezpeènos» cestnej premávky.

RU©ENIE
V¹etky bezdrôtové telefóny sú citlivé na ru¹enie, ktoré mô¾e negatívne ovplyvni» 
ich prevádzku.

PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM
Pri pripájaní k akémukoåvek inému zariadeniu si v jeho návode na pou¾itie 
preèítajte podrobné bezpeènostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné 
výrobky.

■ V¹eobecné informácie
Konvertor CA-55 vám umo¾òuje pou¾i» svoju automobilovú súpravu s kompatibilnými 
telefónmi Nokia a kompatibilnými dr¾iakmi mobilných telefónov, ktoré majú Pop-Port™ 
konektor.

Konvertor CA-55 je navrhnutý tak, aby poskytoval optimálne parametre pri pou¾ití s 
mikrofónom MP-2, ktorý si mo¾no zakúpi» osobitne.

Pred in¹taláciou konvertorového kábla si pozorne preèítajte tento návod na in¹taláciu. 
Podrobnosti o svojej automobilovej súprave CARK-91 nájdete v návode na in¹taláciu, ktorý 
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nájdete aj na produktových stránkach konvertora CA-55 na www.nokia.com alebo ho 
mô¾ete získa» od miestneho predajcu produktov Nokia.

Upozoròujeme, ¾e ilustrácie v tomto návode slú¾ia iba pre orientáciu.
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1. In¹talácia

Pred in¹taláciou konvertora je potrebné demontova» niektoré èasti interiéru 
automobilu. Po in¹talácie tieto èasti znova osaïte.

1. Vypnite zapaåovanie automobilu a demontujte z auta dr¾iak mobilného 
telefónu MCC-1.

2. Odpojte anténový kábel dr¾iaka MCC-1 od externej antény.

3. Odpojte systémový kábel dr¾iaka mobilného telefónu MCC-1 od handsfree 
jednotky HFU-2, ktorá je súèas»ou automobilovej súpravy CARK-91.

4. Dobre upevnite nový kompatibilný dr¾iak mobilného telefónu na miesto, kde 
bol upevnený pôvodný dr¾iak. Ak treba, nain¹talujte aj vhodný anténový 
väzobný èlen. Podrobnosti nájdete v predajnom balení svojho nového dr¾iaka 
mobilného telefónu.

5. Zapojte konvertorový kábel do handsfree jednotky HFU-2.

6. Zapojte konvertorový kábel do dr¾iaka mobilného telefónu.

7. Ak treba, nahraïte pôvodný mikrofón mikrofónom MP-2.

8. Ak treba, spojte anténový kábel anténového väzobného èlena alebo dr¾iaka 
mobilného telefónu s káblom externej antény.
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Starostlivos» a údr¾ba

Vá¹ prístroj je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním 
zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.

• Nepokú¹ajte sa prístroj otvori» inak ne¾ je uvedené v tomto návode.

• Na èistenie automobilovej súpravy nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe 
obsahujúce rozpú¹»adlá, ani silné saponáty.

• Automobilovú súpravu nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé súèasti automobilovej 
súpravy a znemo¾ni» jej správne fungovanie.

Ak zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému 
stredisku.


