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Bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü, Nokia'nýn önceden yazýlý izni alýnmaksýzýn herhangi bir 
biçimde-yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, 
daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation’ýn ticari markalarýdýr. Burada adý geçen 
diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir.

Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Nokia, bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe 
önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik yapma hakkýný saklý tutar.

NOKIA, HÝÇBÝR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENÝ NE OLURSA OLSUN OLUÞABÝLECEK HERHANGÝ BÝR 
GELÝR, KAR VEYA VERÝ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, ARIZÝ, BÝR NETÝCE OLARAK HASIL OLAN YA DA DOLAYLI 
HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ. ÝÞBU BELGENÝN ÝÇERÝÐÝ "OLDUÐU GÝBÝ" 
SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKÝ KANUNLARIN GEREKTÝRDÝÐÝ HALLER DIÞINDA, TÝCARÝ OLARAK 
SATILABÝLÝRLÝK, ÝYÝ BÝR EVSAFTA OLMA VE BELÝRLÝ BÝR AMACA UYGUNLUK ÝLE ÝLGÝLÝ ZIMNÝ GARANTÝLER 
DE DAHÝL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ÞARTIYLA, ÝÞBU BELGENÝN DOÐRULUÐU, 
GÜVENÝLÝRLÝÐÝ VEYA ÝÇERÝÐÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNÝ HERHANGÝ BÝR GARANTÝ 
VERÝLMEMÝÞTÝR. NOKIA, HERHANGÝ BÝR ZAMANDA, ÖNCEDEN BÝLDÝRÝMDE BULUNMAKSIZIN, ÝÞBU 
BELGEYÝ DEÐÝÞTÝRME VEYA GEÇERSÝZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine 
danýþýnýz. Bu cihaz üzerinde yapýlan yetkisiz deðiþiklikler, kullanýcýnýn cihazý kullanma yetkisini 
geçersizleþtirebilir.

Ýhracat Kontrolleri
Bu cihaz, Amerika Birleþik Devletleri’nin ve diðer ülkelerin ihracat yasalarýna ve düzenlemelerine tabi olan 
parça, teknoloji veya yazýlým içerebilir. Kanunlara aykýrý deðiþiklik yapýlamaz.
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GÜVENLÝÐÝNÝZ

Bu basit talimatlarý okuyun. Kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý olabilir. 
Bu kurulum kýlavuzunda daha ayrýntýlý bilgi verilmektedir.

YOL GÜVENLÝÐÝ ÖNCE GELÝR
Tüm yerel yasalara uyun. Sürüþ sýrasýnda aracý kullanmak üzere ellerinizi her 
zaman serbest tutun. Sürüþ sýrasýnda önceliðiniz yol güvenliði olmalýdýr.

GÝRÝÞÝM
Tüm kablosuz telefonlar, performansý etkileyebilecek giriþime maruz kalabilir.

DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA
Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik talimatlar için cihazýn kullaným 
kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn.

■ Genel bilgiler
CA-55 dönüþtürücü, CARK-91 araç kitinizi uyumlu Nokia cep telefonlarýyla ve Pop-Port™ 
konektörü olan cep telefonu tutucularýyla kullanmanýza olanak verir.

CA-55 dönüþtürücü, ayrýca satýn alýnabilecek MP-2 mikrofonla birlikte kullanýldýðýnda en iyi 
performansý verecek þekilde tasarlanmýþtýr.

Dönüþtürücüyü takmadan önce bu kurulum kýlavuzunu dikkatle okuyun. CARK-91 araç kiti 
hakkýndaki ayrýntýlar için araç kitinin, www.nokia.com adresindeki CA-55 dönüþtürücü ürün 
sayfalarýnda bulabileceðiniz veya bölgenizdeki Nokia satýþ noktasýndan edinebileceðiniz 
kurulum kýlavuzuna bakýn.

Bu kýlavuzdaki çizimlerin yalnýzca referans amaçlý olduðunu unutmayýn.
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1. Montaj

Dönüþtürücünün montajýný yapmadan önce aracýn içindeki bazý parçalarýn 
çýkarýlmasý gerekir. Montaj sonrasýnda bu parçalarý yerine takýn.

1. Aracýn kontaðý kapalýyken, MCC-1 cep telefonu tutucusunu aracýnýzdan 
çýkartýn.

2. MCC-1 cep telefonu tutucusunun anten kablosunu harici antenden çýkartýn.

3. MCC-1 cep telefonu tutucusunun sistem kablosunu, CARK-91 araç kitiyle 
birlikte verilen HFU-2 ahizesiz kullaným biriminden çýkartýn.

4. Uyumlu yeni cep telefonu tutucusunu, tutucunun önceki yerine saðlam bir 
biçimde monte edin. Gerekirse, ilgili anten baðlantý birimini de monte edin. 
Ayrýntýlar için cep telefonu tutucusunun satýþ paketine bakýn.

5. Dönüþtürücüyü HFU-2 ahizesiz kullaným birimine takýn.

6. Dönüþtürücüyü cep telefonu tutucusuna takýn.

7. Gerekirse önceki mikrofonu MP-2 mikrofonla deðiþtirin.

8. Gerekirse anten baðlantý biriminin veya cep telefonu tutucusunun anten 
kablosunu harici antenin kablosuna baðlayýn.
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Bakým ve onarým

Cihazýnýz, üstün tasarým ve iþçilik ürünü olup özenli kullanýlmalýdýr. Aþaðýdaki öneriler 
cihazýnýzýn garanti kapsamýnda kalmasýný saðlayacaktýr.

• Bu kýlavuzda belirtilen yöntemlerin dýþýnda cihazý açmayý denemeyin.

• Dönüþtürücüyü silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli 
deterjanlar kullanmayýn.

• Dönüþtürücüyü boyamayýn. Boya hareketli parçalarýn yapýþmasýna neden olabilir ve bu 
parçalarýn doðru çalýþmasýný engelleyebilir.

Cihaz gerektiði gibi çalýþmýyorsa cihazý en yakýn yetkili servise götürün.


