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SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. 
Mer detaljerad information finns i den här installationshandboken.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND
Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla 
händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR
Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER
Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i 
dess användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

■ Allmän information
Med Nokia Converter (CA-55) kan du använda bilenheten CARK-91 med kompatibla 
Nokia-telefoner och kompatibla mobiltelefonhållare med Pop-Port-kontakt.

Nokia Converter (CA-55) är gjord för att ge optimala prestanda tillsammans med 
mikrofonen MP-2, som kan köpas separat.

Läs den här installationshandboken noggrant innan du installerar konverterarkabeln. 
Mer information om bilenheten CARK-91 finns i dess installationshandbok, som också kan 
hämtas från produktsidorna för Nokia Converter (CA-55) på www.nokia.com eller från den 
lokala Nokia-återförsäljaren.

Observera att illustrationerna i den här handboken endast är avsedda som referens.
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1. Installation

Innan du installerar konverteraren måste du ta bort delar av bilens inredning. Sätt 
tillbaka delarna när installationen är klar.

1. Ta bort mobiltelefonhållaren MCC-1 när bilens tändning är avslagen.

2. Ta bort antennkabeln till mobiltelefonhållaren MCC-1 från den externa 
antennen.

3. Ta bort mobiltelefonhållaren MCC-1:s systemkabel från handsfree-enheten 
HFU-2 som följer med bilenheten CARK-91.

4. Montera den nya kompatibla mobiltelefonhållaren säkert på hållarens 
ursprungliga plats. Om det behövs monterar du också en passande 
antennkoppling. Mer information finns i förpackningen till den nya 
mobiltelefonhållaren.

5. Anslut konverterarkabeln till handsfree-enheten HFU-2.

6. Anslut konverterarkabeln till mobiltelefonhållaren.

7. Ersätt originalmikrofonen med MP-2-mikrofonen vid behov.

8. Om det behövs ansluter du antennkopplingens eller mobiltelefonhållarens 
antennkabel till den externa antennens kabel.
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Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör 
behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin 
täcker eventuella skador.

• Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.

• Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för 
att rengöra bilenheten.

• Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal 
användning.

Om enheten inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade 
serviceverkstad.


