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.Nokia يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذ/ الوثيقة بأي شكل من األشكال دون إذن خطي مسبق من

Nokia، وNokia Connecting People، وPop-Port هي عالمات تجارية مسجلة لشركة Nokia. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد 
ذكرها هنا قد تكون عالمات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذ/ الوثيقة 
بدون إشعار مسبق.

لن تكون NOKIA بحال من األحوال مسؤولة عن أي خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولة عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو 
استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك األضرار أو الخسائر. محتويات هذ/ الوثيقة متوفرة "على عالتها". وباستثناء ما يقتضيه 

القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه ال يقتصر على، 
الضمانات الضمنية للرواج والصالحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذ/ الوثيقة. وتحتفظ 

NOKIA بالحق في مراجعة هذ/ الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

..Nokia يختلف توفر منتجات معينة باختالف المنطقة. الرجاء فحص األمر مع أقرب موزع

تؤدي التغييرات أو التعديالت غير المصرح بها إلى إبطال حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ضوابط التصدير

ويحتوي هذا الجهاز على بضائع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وقواعد التصدير من الواليات المتحدة واألقطار األخرى. ويحظر التصرف بما 
يخالف القوانين.
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لسالمتك

اقرأ هذ/ اإلرشادات البسيطة. إن عدم اإللتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفًا للقانون. هناك معلومات إضافية مفصلة في هذا 
الدليل.

السالمة في الطريق أوًال  
التزم بكافة القوانين المحلية. ال تستخدم الهاتف أثناء القيادة. فينبغي صرف انتبهاك كامًال أثناء القيادة للسالمة في   

الطريق.

التشويش  
 كافة الهواتف الالسلكية عرضة للتشويش، والذي من شأنه أن يؤثر على األداء.

التوصيل باألجهزة األخرى  
 عند التوصيل باألجهزة األخرى، اقرأ دليل االستخدام للحصول على تعليمات سالمة مفصلة. ال توصل أجهزة غير 

متوافقة أو غير معتمدة.

معلومات عامة  �
يسمح لك محول CA-55 باستخدام طقم السيارة CARK-91 مع هواتف نوكيا المتوافقة وحوامل الهاتف المتوافقة التي تحتوي على 

.Pop-Port™ موصل

تم تصميم محول CA-55 للحصول على أداء فائق عند االستخدام مع ميكروفون MP-2 والذي يمكن شراؤ/ على حدة.

اقرأ دليل التثبيت هذا بعناية قبل تثبيت كابل المحول. للحصول على تفاصيل فيما يتعلق بطقم السيارة CARK-91، برجاء االطالع 
على دليل التثبيت الخاص بها والمتاح على صفحات منتج محول CA-55 على موقع نوكيا www.nokia.com أو من موزع 

Nokia المحلي.

برجاء مالحظة أن الصور اإليضاحية في هذا الدليل تستخدم كمرجع فقط.
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التثبيت

من الضروري فك بعض األجزاء من داخل السيارة قبل تثبيت المحول. ركب هذ/ األجزاء مرة أخرى بعد االنتهاء من التثبيت.

عند إيقاف تشغيل مفتاح إشعال السيارة، قم بفك حامل الهاتف MCC-1 من السيارة.  -١

افصل كابل الهوائي لحامل الهاتف MCC-1 من الهوائي الخارجي.  -٢

.CARK-91 والمرفقة مع طقم السيارة HFU-2 من وحدة حر اليدين MCC-1 افصل كابل نظام حامل الهاتف  -٣

ركب حامل الهاتف المتوافق الجديد بإحكام في المكان األصلي للحامل. وكذلك ركب مقرن الهوائي المناسب إذا كان ذلك   -٤

ضروريًا. للحصول على تفاصل إضافية، انظر عبوة البيع لحامل الهاتف الجديد.

.HFU-2 صل كابل المحول في وحدة حر اليدين  -٥

صل كابل المحول في حامل الهاتف.  -٦

استبدل الميكروفون األصلي بميكروفون MP-2 إذا كان ذلك ضروريًا.  -٧

صل كابل الهوائي لمقرن الهوائي أو حامل الهاتف بكابل الهوائي الخارجي إذا كان ذلك ضروريًا.  -٨
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العناية والصيانة

إن هاتفك حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. االقتراحات أدنا/ ستساعدك على اإليفاء بكل شروط 
الضمان.

ال تحاول فتح الهاتف إال كما هو مشار إليه في هذا الدليل.  •

ال تستخدم كيماويات مركزة، أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف طقم السيارة.  •

ال تدهن طقم السيارة. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل االعتيادي.  •

إذا تعطل الجهاز، خذ/ إلى أقرب مركز صيانة معتمد، سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات الالزمة للصيانة إن اقتضى األمر 
ذلك.


