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Este interzisã reproducerea, transferul, distribuirea ºi stocarea unor pãrþi sau a întregului conþinu
acestui material fãrã permisiunea prealabilã a firmei Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People ºi Pop-Port sunt mãrci comerciale ale corporaþiei Nokia. Alte num
produse ºi de firme menþionate aici pot fi nume comerciale sau mãrci comerciale aparþinând 
proprietarilor respectivi.

Nokia duce o politicã de dezvoltare continuã. Ca atare, Nokia îºi rezervã dreptul de a face modific
oricãrui produs descris în acest document fãrã notificare prealabilã.

ÎN NICI UN CAZ NOKIA NU VA FI RÃSPUNZÃTOARE PENTRU NICI UN FEL DE PIERDERI DE INFORM
DE VENITURI SAU PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU IND
ORICUM S-AR FI PRODUS. CONÞINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE” CU EXC
CAZURILOR PREVÃZUTE DE LEGEA APLICABILÃ, NICI UN FEL DE GARANÞII, EXPLICITE SAU IMPLIC
INCLUZÂND, DAR FÃRÃ A SE LIMITA LA GARANÞIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ªI ADECVARE 
SCOP ANUME, NU SE OFERÃ ÎN LEGÃTURÃ CU ACURATEÞEA, CORECTITUDINEA SAU CONÞINUTUL
ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎªI REZERVÃ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A
RETRAGE ORICÂND FÃRÃ NOTIFICARE PREALABILÃ.

Este posibil ca nu toate produsele sã fie disponibile în zona dumneavoastrã. Vã rugãm sã consulta
aceasta cel mai apropiat dealer Nokia. Schimbãrile sau modificãrile neutorizate aduse acestui ap
anula aprobarea acordatã utilizatorului pentru utilizarea echipamentului.

Specificaþii pentru export
Acest aparat poate conþine piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau regle
privind exportul din SUA sau din alte þãri. Este interzisã încãlcarea legislaþiei respective.
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SIGURANÞA DVS.
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Citiþi aceste instrucþiuni simple. Încãlcarea regulilor poate fi periculoasã sau ilegalã. 
informaþii detaliate pot fi gãsite în acest ghid de instalare.

SIGURANÞA CIRCULAÞIEI - ÎNAINTE DE TOATE
Respectaþi toate legile locale. Pãstraþi-vã întotdeauna mâinile libere în ti
conduceþi un autovehicul. Prima grijã a Dvs. în timp ce conduceþi un auto
trebuie sã fie siguranþa circulaþiei.

INTERFERENÞE
Toate telefoanele mobile pot intra în interferenþã, ceea ce le-ar putea afe
performanþele.

CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE
Când conectaþi la orice alt echipament, citiþi manualul de utilizare al ace
pentru instrucþiunile detaliate de siguranþã. Nu conectaþi între ele produs
incompatibile.

■ Informaþii generale
Convertorul CA-55 vã permite sã utilizaþi setul Dvs. auto CARK-91 cu telefoane Noki
compatibile ºi suporturi mobile compatibile care dispun de un conector Pop-Port™.
Convertorul CA-55 este proiectat pentru a oferi performanþe optime când este utiliza
microfonul MP-2 care poate fi achiziþionat separat.
Citiþi cu atenþie acest ghid de instalare înainte de a instala cablul convertorului. Pent
detalii referitoare la setul Dvs. auto CARK-91, consultaþi ghidul de instalare al acestu
este disponibil ºi în paginile de produs ale convertorului CA-55 la www.nokia.com sa
distribuitorul Dvs. local Nokia.
Reþineþi cã ilustraþiile din acest ghid sunt numai pentru referinþã.
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Înainte de a instala convertorul, este necesar sã îndepãrtaþi unele elemente
interiorul autovehiculului. Dupã instalare, montaþi la loc elementele respec

1. Dupã ce aþi decuplat cheia de contact, scoateþi suportul mobil MCC-1 di
autovehicul.

2. Deconectaþi cablul de antenã al suportului mobil MCC-1 de la antena ex

3. Deconectaþi cablul de sistem al suportului mobil MCC-1 de la unitatea f
comenzi manuale HFU-2, livratã cu setul Dvs. auto CARK-91.

4. Montaþi ºi fixaþi bine noul Dvs. suport mobil compatibil în locul suportul
iniþial. Dacã este necesar, montaþi ºi cuplorul de antenã adecvat. Pentru d
consultaþi pachetul de vânzare al noului Dvs. suport mobil.

5. Conectaþi cablul convertorului la unitatea fãrã comenzi manuale HFU-2

6. Conectaþi cablul convertorului la suportul mobil.

7. Dacã este necesar, înlocuiþi microfonul iniþial cu microfonul MP-2.

8. Dacã este necesar, conectaþi cablul de antenã al cuplorului Dvs. de anten
al suportului mobil la cablul antenei externe.
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Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioarã, care trebuie folosit cu grijã. Suges
mai jos vã vor ajuta sã respectaþi condiþiile de acordare a garanþiei.

• Nu încercaþi sã deschideþi aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.

• Pentru curãþarea setului auto nu se vor folosi produse chimice concentrate, solve
curãþare sau detergenþi puternici.

• Nu vopsiþi setul auto. Vopseaua poate bloca piesele mobile ºi poate împiedica 
funcþionarea corespunzãtoare.

Dacã aparatul nu funcþioneazã corespunzãtor, duceþi-l la cel mai apropiat atelier de 
autorizat pentru reparaþii.


