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Na displeji zobrazuje seznam funkcí 
vašeho telefonu. 
  Zobrazení jména volající osoby. 
  Hlasová identifikace. 
  Kontrola hlasitosti. 
  Vypínání autorádia. 
  Správa a řízení dvojího volání. 
  Přijetí a ukončení hovoru pomocí 

funkce hlasového ovládání 
 
 

MONTÁŽ CK3100 
Instalace elektronické jednotky  
Systém CK3100 má 4 výstupy: 
 Autorádio   Napájení   LCD displej  Mikrofon 

 
Doporučujeme nainstalovat všechny kabely před osazením elektronické jednotky 
systému. 
Každý přiložený kabel má specifický konektor, aby se zabránilo 
riziku nesprávného připojení. 
Jednotka nesmí být nainstalovaná v blízkosti topení nebo klimatizace. 
Dbejte na to, aby zařízení nebylo vystaveno působení slunečního záření. Systém 
neinstalujte za kovové stěny, které by mohly rušit kvalitu spojení pomocí funkce 
Bluetooth. 
 
Instalace kabelu autorádia 
Kabel „mute“ má černé konektory ISO a jeden výstup „line out”. 
Autorádio se vstupy „line in” 
Doporučujeme používat tento typ přípojky tak, že zapojíte hnědý a zelený vodič a 
žlutý vodič „mute“ do zadního paneluautorádia. 
 
Autorádio s konektory „ISO” 
Odpojte kabely funkce audio a napájení autorádia. 
Připojte všechny konektory s nástrčkou kabelu „mute“ a napájecího kabelu k 
autorádiu. 

Připojte kabely audio a napájení vozidla ke konektorům s vidlicí. 
Je-li autorádio vybaveno vstupem funkce „mute“, zapojte žlutý 
vodič kabelu „mute“ do některého vstupu „mute in“ 1, 2 nebo 3. 
 
 
Autorádio bez konektorů „ISO“ 
Je třeba zakoupit kabel „ISO“ s adaptérem. 
 
Instalace napájecího kabelu 
 Červený vodič napájecího kabelu připojte ke stálému zdroji napětí 12V, oranžový 

vodič připojte ke zdroji napětí 12V, který se spouští po otočení klíčku ve spínací 
skříňce vozidla, černý vodič připojte na kostru. 
 
 Zkontrolujte elektrické schéma zapojení napájecího kabelu ISO autorádia. 

U některých vozidel je třeba invertovat polohu červeného a oranžového vodiče. 
Tuto operaci provedete jednoduše tak, že zaměníte držáky pojistek. 
 
 Nepřipojujte oranžový vodič ke stálému zdroji napětí 

12V, jinak hrozí nebezpečí vybití baterie vozidla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SCHÉMA KABELOVÉHO ZAPOJENÍ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instalace mikrofonu a panelu 
 

 

Mikrofon: 
Mikrofon musí být nastaven tak, 
aby směřoval k řidiči. Může být 
nainstalován nezi protisluneční 
clonu a vnitřní zpětné zrcátko. 
Na LCD displeji. 

 
   

 

LCD displej: 
Instalaci displeje je možno provést několika způsoby: 

 
Displej přilepte na přístrojovou desku tak, 
že použijete přiloženou oboustrannou lepící pásku. 
Stačí nalepit pásku na čistou a rovnou plochu 
přístrojové desky. 

 
  
Ustavte displej na podstavec. 
Po nasazení LCD displeje na podstavec přilepte podstavec pomocí oboustranné 
lepící pásky na přístrojovou desku. V tomto případě lze displej natáčet do 
požadované polohy. 
 

 

 
Návod k provedenímontáže 
- Otočte „B” zleva doprava, abyste 
přišroubovali „B” a „A”. Použijte pouze 
šrouby „D”. 
 
- Protáhněte kabel „A” přes „B” 
 
- Přišroubujte „C” na „B”. 
Použijte pouze šroub „E”. 
 
Nezapomeňte nasadit zajišťovací podložku. 
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PROPOJENÍ A PRVNÍ POUŽITÍ 
 
Při prvním zapnutí je třeba mobilní telefon propojit se soupravou handsfree. 
 
Na mobilním telefonu aktivujte funkci Bluetooth. 
 Proveďte vyhledávání periferních zařízení. 

 
 Podrobnější informace najdete v návodu k použití 

k vašemu mobilnímu telefonu  (viz kapitola „Propojení“), 
nebo na webových stránkách společnosti Parrot 
na adrese www.parrot.com 
 
 Po vyhledání se na telefonu zobrazí hlášení: 

 „Parrot CK3100“. Zvolte „Parrot CK3100”. 
 
 Vložte spojovací kód 1234 apotvrďte. 

 
 Na displeji CK3100 se zobrazí hlášení  „Propojování probíhá”. 

 
 Po úspěšném propojení se zobrazí hlášení „Propojení bylo úspěšně provedeno“.  

CK3100 se tak připojí k vašemu telefonu. 
Po propojení se na displeji zobrazí logo Bluetooth (s výjimkou telefonů s profilem 
Headset ) . 
 
 U některých modelů telefonů je třeba postupovat podle pokynů uvedených na 

straně 7 “Propojení s telefonem” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V kombinaci s některými modely telefonů se na displeji zobrazí název vašeho 
mobilního  telefonu, informace o stavu baterie a síti. 
 
Nyní máte přístup k funkcím menu a souprava hands free hlásí názvy jednotlivých 
funkcí. 
Nyní jste připojen(a) k soupravě hands free a můžete ji začít používat pro 
komunikaci. 
 
 Přijmout hovor: Pro přijetí hovoru stiskněte zelené tlačítko na soupravě hands 

free. 
 Zavěsit: Stiskněte červené tlačítko na soupravě hands free CK3100. 

 
 
  Hlasová schránka: Souprava hands free umožňuje přístup k funkcím vaší 

hlasové schránky. 
V průběhu komunikace klikněte na tlačítko. 
Zobrazí se menu, pomocí kterého navolíte číslo, číslo potvrďte. Návrat na stránku 
komunikace navolíte pomocí šipky. 
 
Funkce „opakované volání“: Pro volání posledního navoleného čísla stiskněte 
dlouze zelené tlačítko hands free. 
 
Nastavení hlasitosti telefonického hovoru:  
Hlasitost hovoru nastavíte otáčením otočného tlačítka. 
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MENU 
 
Menu CK3100 nabízí následující funkce: adresář, výpis volání, volba čísel, hlasové 
volby, oblíbené, SIM karta, GPS. 
 
Adresář 
Synchronizace adresáře vašeho telefonního seznamu s hands free CK3100 je 
jednou z inovačních funkcí této soupravy. Tato synchronizace je automatická a je 
možná u řady modelů mobilních telefonů. V případě, kdy synchronizace 
neproběhne automaticky, máte možnost přenést kontakty ze svého mobilního 
telefonu pomocí funkce Bluetooth. Potřebné informace najdete v návodu k použití 
vašeho mobilního telefonu v kapitole „Odesílání kontaktů pomocí funkce Bluetooth” 
(nebo  „object push”). Funkce příjem kontaktů pomocí Bluetooth je k disposici pro 
modely Sony Ericsson P800/P900 a pro mobilní telefony s paměťovou kartou 
SMART,  je-li propojení provedeno v příslušném režimu (přečtěte si pokyny v 
rámečku „DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ” v kapitole  „Propojení”). Po odeslání kontaktů 
do soupravy hands free máte přístup k funkci hlasové identifikace, která je k 
disposici v menu „Hlasové ovládání”. 
 
 
Volání pomocí seznamu 
Máte možnost volat pomocí menu „Seznam“. 
 
 Zvolte funkci „Seznam“. 
 Pomocí otočného tlačítkazvolte 

písmeno. 
 Potvrďte stisknutím vroubkovaného otočného tlačítka. 
 Jakmile jste zvolili jméno volané osoby: 
 Zelené tlačítko automaticky vytáčí telefonické číslo. 

 
 
 
 
 
 
 

 Otočné tlačítko umožňuje zvolit správné číslo mezi 
jednotlivými čísly uloženými v seznamu. 
 Pro volání stiskněte zelené tlačítko. 

 
Poslední volání 
Toto menu zobrazí seznam volání a dělí se na 3 podřazená menu: 
zmeškané hovory / přijaté hovory / volané hovory. 
 Zvolte požadované číslo 
 Stiskněte otočné tlačítko nebo 

zelené tlačítko pro opětovné volání. 
 
Vložení čísla 
 Otáčením otočného tlačítkavpravo nebo vlevo vložte příslušné číslo. 
 Smazání informace. : 

Stiskněte otočné tlačítko pro zvolení číslice. Ikonka „koš“ umožní smazání 
poslední číslice. Po vložení celého čísla stiskněte zelené tlačítko pro vytáčení 
volání. 
 
Hlasové ovládání 
Toto menu umožňuje naprogramovat v hands free funkci hlasové identifikace. Dělí 
se na 3 podmenu: seznam kontaktů / klíčová slova / nastavení hlasové identifikace. 
 
Pro přidělení hlasových příkazů k některému kontaktu zvolte 
písmeno: 
Kliknutím na otočné tlačítko zvolte jméno. 
 Po zvolení jména klikněte na otočné tlačítko pro přiřazení hlasových příkazů. 

Postupujte podle pokynů, které se zobrazují na displeji. 
 Po přiřazení hlasových příkazů se po pravé straně jména zobrazí bublina. 
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Klíčová slova 
Klíčová slova pro CK3100 jsou: 
telefon, zavěsit, domů, práce, mobil, hlavní, jiný a oblíbený. 
 
Telefon: Umožňuje příjem volání nebo spuštění hlasové identifikace. 
Zavěsit: Umožňuje ukončení hovoru. 
Domů, kancelář, mobil, hlavní, jiný, oblíbený: klíčová slova, která lze přiřadit ke 
každému číslu telefonu. Tato klíčová slova umožňují zvolit požadované číslo 
telefonu, pokud je jich ke kontaktu přiřazeno několik. Postup při vkládání 
je stejný jako u kontaktů. 
Všechna klíčová slova je třeba nejprve vložit, aby bylo možno je potvrdit. 
 
Nastavení typu hlasové identifikace 
Hlasová identifikace soupravy CK3100 je výkonnější než stejná funkce u mobilních 
telefonů a funguje i v hlučném prostředí. 
 
Hlasová identifikace soupravy hands free vozidla: hlasové příkazy uložené do 
paměti soupravy hands free. 
Hlasová identifikace mobilního telefonu: hlasové příkazy uložené v paměti 
mobilního telefonu. 
 
Volání pomocí funkce hlasové identifikace 
 Stiskněte zelené tlačítko, nebo vyslovte slovo „Telefon“, pokud je slovo „Telefon“ 

uloženo v paměti. 
  Po zaznění zvukového signálu vyslovte jméno kontaktu (volané osoby). 
  Systém CK3100 jméno zopakuje, pokud volba úspěšně proběhla, v opačném 

případě vám po zaznění zvukového signálu nabídne možnost druhého pokusu. 
  Pokud je ke kontaktu přiřazeno pouze jedno číslo telefonu, CK3100 začne 

vytáčet číslo volané osoby. 
 Je-li ke kontaktu přiřazeno několik čísel telefonu a ke každému číslu jsou v 

paměti uložena klíčová slova, CK3100 vám po zaznění zvukového signálu nabídne 
identifikaci klíčového slova, které je přiřazeno k danému číslu telefonu. 
 
 
 
 
 

OBLÍBENÉ 
Toto menu umožní přizpůsobit soupravu 
CK3100 vašim potřebám. 
 
Propojené přístroje 
Seznam: Máte možnost přístupu k seznamu periferních zařízení, která jsou 
propojena se soupravou hands free CK3100. 
Můžete svůj mobilní telefon připojit, odpojit, nebo vymazat z paměti. 
 
Jazyk 
 Nastavte požadovaný jazyk. 
 Potvrďte stisknutím vroubkovaného otočného tlačítka. 

 
Pokud zvolíte „automatický režim“, souprava hands free se synchronizuje 
s jazykovou verzí vaší SIM karty. (tato funkce je k disposici pouze u některých 
modelů přístrojů). 
 
Hlasitost 
Hlasová menu: 
Tato funkce umožňuje nastavení hlasitosti hlášení soupravy hands free a 
nahraných hlasových pokynů. 
 
Vyzvánění a mikrofon: 
Tyto funkce umožňují nastavit hlasitost vyzvánění a mikrofonu. 
 
Telefon 
Tato funkce umožňuje nastavit hlasitost telefonického hovoru. 
 
Hlasová menu 
Tato funkce umožňuje aktivovat nebo dezaktivovat hlasovou nápovědu menu. 
Názvy hlasových menu vyslovuje operátorka v nastaveném jazyce. 
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Zobrazování 
Souprava obsahuje 2 funkce, které umožňují specifické nastavení zobrazování: 
 
Kontrast a osvětlení: 
Požadovanou intenzitu nastavíte kolečkem a potvrďte kliknutím 
na toto otočné tlačítko. 
 
Zoom adresáře: 
Umožňuje nastavení rozlišení zobrazovaného textu v menu „adresář“ a „výpis 
volání». 
Nastavte režim 2-řádkového nebo 3- řádkového zobrazování. 
Potvrďte kliknutím na otočné tlačítko. 
 
 
Automatická odpověď 
Aktivace/dezaktivace automatického přijímání hovorů 
 
 
Informace 
Verze softwaru: 
Verze softwaru „Zobrazování / „Volná paměť“. 
 
 
Horká linka (Hot-line) 
Naše horká linka je vám plně k disposici. Můžete nás kontaktovat 
e-mailem nebo telefonicky. Více informací najdete na 
našich webových stránkách www.parrot.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POKROČILÉ FUNKCE „OBLÍBENÉ“ 
Toto menu umožňuje přístup k následujícím menu: propojení telefonu, výběr 
objektu, aktualizace programové aplikace pomocí funkce Bluetooth, režim 
demoverze. 
 
Propojení telefonu 
Některé telefony vyžadují před provedením propojení specifické nakonfigurování 
soupravy hands free. (například model Sony Ericsson P900, PDA pomocí Windows 
EU) Zvolte vstup odpovídající vašemu mobilnímu telefonu a proveďte propojení 
vašeho telefonického přístroje, jakmile se na soupravě hands free CK3100 zobrazí 
hlášení „Připojte telefon”. 
 
Výběr objektu 
Před odesíláním kontaktů vyžadují některé modely provedení specifické 
konfigurace soupravy hands free. (Pokud váš telefon nezobrazí soupravu hands 
free v seznamu přístrojů, na něž mohou být kontakty odesílány, aktivujte funkci 
„Stále aktivní“.) 
 
Důležité upozornění: Tato konfigurace soupravy hands free může mít za důsledek 
špatné fungování v kombinaci s některými modely telefonů. Doporučujeme vám 
návrat do automatického režimu ihned po odeslání kontaktů.  
 
Aktualizace programové aplikace  
Tuto funkci aktivujte při provádění aktualizace programu pomocí 
funkce Bluetooth soupravy hands free z osobního počítače. Tato 
funkce se po zapnutí soupravy hands free automaticky dezaktivuje. 
Další informace najdete na našich webových stránkách 
www.parrot.com 
 
Režim „Demoverze“ 
Spusťte demoverzi soupravy hands free. 
Pro deaktivaci tohoto režimu je třeba znovu spustit soupravu hands free. 

http://www.parrot.com/
http://www.parrot.com/

