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Bevezetés 
A Bluetooth technológia hang és adat kommunikációt tesz lehetővé rövid távolságú 
rádió összeköttetésen keresztül. Képes összekötni számos vezeték nélküli 
elektronikus készüléket és továbbítani a mobiltelefonon és sok más készüléken 
keresztül létrejött kommunikációt. 
 
A Parrot S.A., amelyet Henri SEYDOUX hozott létre Párizsban 1994-ben, egyike a 
leggyorsabban növekvő vállalatoknak. A kezdetektől hangfelismeréssel és 
jelfeldolgozással kapcsolatos technológiákkal foglalkozik a telekommunikációhoz ill. 
autókhoz. 
 
A Parrot CK3100 autós kihangosító készülék lehetővé teszi a mobiltelefon 
használatát vezetés közben a legnagyobb kényelemmel és biztonsággal. 
 

- A hívó felek neve megjelenik a kijelzőn. 
- A telefonkönyv elérhető a kihangosító kijelzőjén keresztül. 
- A hang utasítás és a hangfelismerés lehetővé teszi a készülék kezelését az 

irányító gomb használata nélkül. 
- A beszélgetés a gépjármű hangszóróin keresztül történik. A kijelzőn 

hozzáférhet a telefonkönyvhöz. 
- A hívó fél nevének kijelzése. 
- Hangfelismerés. 
- Hangerő szabályozás. 
- Az autórádió némítása. 
- Párhuzamos hívás. 
- Hívásfogadás és hívás befejezés hangutasításra. 
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A csomag tartalma 
- LCD kijelző 
- Áramellátó kábel 
- elektronikus doboz 
- mikrofon 
- némítási funkciót ellátó kábel 
- használati útmutató 
 

CK3100 beszerelése 

Az elektronikus doboz beszerelése 
A CK3100 készülék négy kimenettel rendelkezik: 

- bemenet / beépített rádió kimenet 
- LCD kijelző 
- áramellátás 
- mikrofon 

Az összes kábel bekötése javasolt az irányító doboz beszerelése előtt. Minden kábelnek 
különböző csatlakozója van a nem megfelelő csatlakoztatás elkerülése végett. 
A dobozt nem szabad közel helyezni a fűtő- vagy légkondicionáló készülékhez. A 
készüléket nem szabad állandó napsugárzásnak kitenni. Nem szabad fém falak 
mögé helyezni a készüléket, mivel ez befolyásolhatja a bluetooth-os összeköttetést.  
 

A beépített rádióval történő összekötés: 
A némítási funkciót ellátó kábel rendelkezik egy fekete ISO csatlakozóval és egy ’line out’ kimenettel. 
 

A beépített rádió ’line in’ bemenettel: 
Inkább ezt a csatlakoztatás fajtát használja, úgy, hogy a barna és a zöld kábeleket 
valamint a sárga némítási funkciót ellátó kábelt az ’in-car’ rádió hátuljához.  
 

Beépített rádió ISO csatlakozóval 
Húzza ki a beépített rádióból a kábelköteget. Csatlakoztassa a némítási funkciót 
ellátó kábel és az áramellátó kábel lány csatlakozóját a beépített rádióba. 
Csatlakoztassa az audió és az áramellátó kábelköteget a gépjármű fiú 
csatlakozóihoz. Ha a beépített rádió rendelkezik egy némítási funkciót ellátó 
bemenettel, akkor csatlakoztassa a némítási funkciót ellátó kábel sárga csatlakozóját 
az egyik némítási bemenethez: 1, 2 vagy 3. 
 

Az áramellátó kábel csatlakoztatása 
- A piros áramellátó kábelt csatlakoztatni kell állandó 12V-os áramellátáshoz, a 

narancssárgát 12V-os gyújtáshoz és a feketét. testhez. 
- Ellenőrizze a beépített rádió ISO kötegének elektromos kábeleit. Néhány 

jármű esetében a piros és narancssárga kábelt fel kell cserélni. Ezt könnyen 
megtehetjük a két biztosítéktartó felcserélésével. 
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- Ne csatlakoztassa a narancssárga kábelt állandó 12V-os áramhoz, mivel a 
gépjármű akkumulátora lemerülhet. 
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A mikrofon és a konzol beszerelése 

Mikrofon: 
A mikrofont úgy kell beállítani, hogy a vezető felé 
nézzen és bárhol elhelyezhető a gépjárműn vagy az 
LCD kijelzőn. 

LCD kijelző: 
Sok kiegészítő különféle módon teszi lehetővé a kijelző 
rögzítését. 

 
- A műszerfalra történő felszerelés: 
A kétoldali ragasztó használatával rögzítse bármilyen sima és tiszta felületre az LCD 
kijelzőt a gépjármű műszerfalán 
 
- Tartóbakkal történő felszerelés a műszerfalon: 
Miután a kijelzőt felszerelte a tartóban (ami mellékelve van a csomaghoz), a tartót a 
kétoldali ragasztó segítségével rögzítse a műszerfalra. Innentől kezdve a kijelző 
beállítási szögét tetszőlegesen megváltoztathatja. 
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A készülék párosítása és az első használat 
 
Az első feltöltéskor párosítani kell a mobiltelefont a kihangosító készülékkel. 
Aktiválja a Bluetooth-t a mobiltelefonon. 

- Külső eszközök keresése: 
- További információért nézze meg a telefon használati útmutatójában a 

’Párosítás’ fejezetet, vagy a www.parrot.biz honlapot (Home / Support / 
Download menüpont alatt találja) 

- Amint beállította a készüléket, a ’Parrot CK3100’ felirat megjelenik a 
mobiltelefonon. 

 
- Üsse be a kapcsolási kódot: 1234, majd fogadja el. 
- ’Pairing underway’, azaz ’Párosítás folyamatban’ felirat jelenik meg a készülék 

kijelzőjén. 
- ’Pairing complete’, azaz ’Párosítás befejeződött’ felirat jelenik meg a kijelzőn, 

ha a párosítás sikeres. Ezután a készülék csatlakozik a mobiltelefonhoz. 
Amint a csatlakozás megtörtént, a Bluetooth logó jelenik meg a kijelzőn 
(kivéve olyan mobiltelefonok, amelyek Headset profillal vannak ellátva). 

- Bizonyos típusok esetén nézze meg a ’Párosítása’ fejezetet. Bizonyos 
mobiltelefonok esetén a telefon típusa, az akkumulátor töltöttségi szintje és 
hálózat megjelenik a kijelzőn. 

 

 
 
Innentől kezdve a menük elérhetőek és a kihangosító készülék felolvassa a neveket. 
Innentől a telefon csatlakoztatva van a kihangosító készülékhez, és alkalmas 
híváskezdeményezésre és hívásfogadásra. 

- Hívás: Lépjen be a mobiltelefon telefonkönyvébe. 
- Hívásfogadás: Nyomja meg a zöld gombot a hívás fogadásához. 
- Hívás befejezés: Nyomja meg a piros gombot a hívás befejezéséhez.  

Figyelmeztetés 
Néhány telefon sajátos módon használja a Bluetooth-t. Ellenőrizze a 
’Preferences’, azaz ’Beállítások’ / ’Advanced Preferences’, azaz ’További 
beállítások’ / ’Pair telephone’, azaz ’Telefon Párosítása’ menüt, amennyiben a 
telefon típusa fel van sorolva ott. Majd válassz ki az opciót a menüben. 

SAP 
Ha használni kívánja az SAP (azaz Sim Access Profile) szolgáltatást a telefonon, 
kérjük, nézze meg a ’Párosítás’ fejezetet a telefon használati útmutatójában. 

Rögzítse a műanyag csavarok segítségével az LCD kijelzőt a 
tartóbakhoz. A kijelző kábelét vezesse át a lyukon, majd csavarozza fel a 
fémcsavar segítségével a támasztóbakot a tartóbakra. 



PARROT  CK3100 

6 

- Üzenetküldés: Beléphet az üzenetek funkcióba is a kihangosító készülékkel. 
Nyomja meg az irányító kereket a hívás alatt. Egy menü jelenik meg, majd 
kiválaszthat egy karaktert, amit érvényesítenie kell. Térjen vissza a 
kommunikációs kijelzőhöz a nyíl megnyomásával.  

- Ismétlés funkció: Tartsa lenyomva a zöld gombot néhány másodpercig az 
utolsó szám újrahívásához. 

- Hangerő: Állítsa be a hangerőt az irányító kerék forgatásával. 
 
Menü: a CK3100 készülék menüje a következőkből áll: telefonkönyv, hívás 
információ, szám hívása, hangutasítás beállítások, SIM kártya. 
 

 PHONEBOOK 
 A, B, C... 

 CALLS 
 Missed calls 
 Received calls 
 Call made 

 DIAL NUMBER 
 VOICE CMDS 

 Phonebook, ABC... 
 Keywords 

 Phone, hang up, home, world, cellular, general, other, preferred 
 Select voice recognition 

 Hands-free Kit 
 Phone 

 SETTINGS 
 Paired devices 
 Language 
 Volume 

 Spoken menus 
 Ring tone 
 Microphone 
 Telephone 

 Spoken menus 
 Display 

 Contrast 
 Brightness 
 Phonebook zoom 
 Sort order 

 Automatic answer 
 Information 
 Hotline 
 Advanced settings 

 Pair with phone 
 Object push 
 Software update 
 Demo mode 

 SIM CARD 
 GPS 
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Telefonkönyv 
Először szinkronizálni kell a telefont a CK3100 készülékkel. A szinkronizálás 
automatikusan megtörténik számos telefon típus esetén. Ha nem történik meg 
automatikusan, akkor Bluetooth segítségével összekötheti a telefont a készülékkel. 
Nézze meg a ’Kapcsolat küldése Bluetooth-on’ (vagy Eszköz továbbítása) a telefon 
használati útmutatójában. A kapcsolatok érzékelése elérhető Bluetooth-on keresztül 
Sony Ericsson P800/P900 telefon vagy okostelefon esetén, amennyiben a párosítás 
megfelelő üzemmódban történt. 
- Amint a névjegyek a készüléken is elérhetők, a hangfelismerő funkciót beállíthatja a 
’Voice commands’, azaz ’Hangparancsok’ menüben. 
 

Hívás a telefonkönyvből 
Kezdeményezhet hívást a menü tartalomjegyzékéből. 

- Válassza ki a telefonkönyvet. 
- Válassza ki a kezdőbetűt az irányító kerék segítségével. 
- Hagyja jóvá az irányító kerék megnyomásával. 

 
Amint kiválasztotta a névjegyet: 

- A zöld gombbal tárcsázhatja a számot. 
- Az irányító kerék segítségével kiválaszthatja a névjegyet. 
- Nyomja meg a zöld gombot a hívás kezdeményezéséhez. 

 

Utolsó hívás 
Ez a menü megmutatja a híváslistát és három almenüre bontható: 

- Missed calls, azaz Nem fogadott hívások  
- Received calls, azaz Fogadott hívások 
- Sent calls, azaz Kezdeményezett hívások. 

 

Telefonszám tárcsázása 
- Keresse meg a számot az irányító kerék jobbra vagy balra mozgatásával. 
- Nyomja meg az irányító kereket a kezdőbetű kiválasztásához. A kosár ikon 

törli az utolsó betűt. A számot a zöld gomb megnyomásával tárcsázhatja. 
 

Hangutasítsok 
Ez a menü teszi lehetővé a hangfelismerés beállítását. Három almenüre bontható: 
index, azaz tartalomjegyzék / key words, azaz kulcsszavak / voice reco. selection, 
azaz hangfelismerés kiválasztása. 
Ha egy névjegyhez hanglenyomatot kíván hozzáadni, válasszon ki egy betűt. 
Válassza ki a nevet az irányító kerék megnyomásával. Ha kiválasztotta a nevet, 
nyomja meg az irányító kereket a hangfelvétel megkezdéséhez. Kérjük, kövesse a 
kijelzőn megjelenő utasításokat. Amint a hanglenyomat hozzáadása megtörtént, egy 
buborék jelenik meg a név jobb oldalán. 
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Kulcsszavak  
A CK3100 készülék kulcsszavai a következők: telephone, azaz telefon, hang up, 
azaz letesz, address, azaz cím, work, azaz munka, mobile, azaz mobil, general, azaz 
általános, other, azaz egyéb és preferred, azaz kedvenc. 
Telephone: hívás befejezése vagy hangfelismerés aktivizálása. 
Hang up: véget vet a kommunikációnak. 
Address, office, mobile, general, other, preferred: kulcsszavak a telefonszámoknál. 
Ezek a kulcsszavak segítenek kiválasztani a kívánt számot, ha egy névjegyhez több 
telefonszám is tartozik. Ezen tanulási folyamat azonos a nevjegyével. A 
kulcsszavakat rögzíteni kell a hangfelismerő funkció használatához. 
 

A hangfelismerés típusának kiválasztása 
A CK3100 készülék hangfelismerő képessége sokkal összetettebb, mint a legtöbb 
mobiltelefoné és zajos környezetben is működik. 
Reco. car-kit, azaz kihangosító felismerése: a hanglenyomatok a kihangosító 
készülék memóriájában tárolódnak. 
Reco. telephone, azaz telefon felismerése: a hanglenyomatok a telefon 
memóriájában tárolódnak. 
 
Híváskezdeményezés hangfelismerés segítségével 
Nyomja meg a zöld gombot, vagy mondja ’Telephone’, azaz ’Telefon’, amennyiben a 
’Telephone’ szó már rögzítve van. 
A sípoló hang után, mondja a nevet. A CK3100 megismétli a nevet csatlakozáskor 
vagy második lehetőséget ajánl fel egy sípoló hang után. 
Ha a névjegyhez csak egy telefonszám tartozik, a CK3100 készülék tárcsázni fogja a 
számot. 
Ha a névjegyhez több telefonszám tartozik és a kulcsszavak rögzítve vannak, a 
CK3100 készülék felismeri a számhoz tartozó kulcsszót a sípoló hang után. 
 

Beállítások 
Ez a menü lehetővé teszi a CK3100 készülék személyre szabását. 

Párosított eszközök 
List, azaz lista: Beléphet a CK3100 készülékkel párosított külső eszközök listájába.  
Lehetőség van az összekötésre, szétkapcsolásra vagy a telefon memóriájából való 
törlésre. 

 

Nyelv 
- Válassza ki a kívánt nyelvet. 
- Hagyja jóvá az irányító kerék megnyomásával. Ha az ’automatic’, azaz 

automatikus menüpontot választja, akkor a kihangosító készülék a SIM kártya 
nyelvével szinkronizálódik. (Ez az opció csak bizonyos eszközöknél 
lehetséges). 

 

Figyelem! Ha töröl egy eszközt, minden hozzárendelt hanglenyomat törlődik. 
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Hangerő 
Hang menü: 
Ez az opció lehetővé teszi a készülék által bemondott üzenetek és a rögzített 
hanglenyomatok hangerejének beállítását. 
Csengés és mikrofon: 
Ezek az opciók lehetővé teszik a csengés és a mikrofon hangerejének beállítását. 
Telefon: 
Ez az opció lehetővé teszi a kommunikáció hangerejének beállítását. 

 

Hang menük 
Ez a funkció aktiválja vagy deaktiválja a menü hangját. A készülék beolvassa a 
menüket a kiválasztott nyelven. Ez az opció optimalizálja az információkeresést 
vezetés közben. 
 

Kijelző (Display) 
Három menü teszi lehetővé a kijelző személyre szabását: 

Contrast és Brightness, azaz kontraszt és fényerősség: használja az irányító 
kereket a kívánt hangerő beállításához, majd aktiválja a gomb megnyomásával. 
 
Zoom Phonebook, azaz telefonkönyvre zoomolás: 
Ez az opció lehetővé teszi a telefonkönyvben és a hívás naplóban található 
szövegek felbontásának kiválasztását. 

- 2 vagy 3 soros üzemmód kiválasztása. 
- Hagyja jóvá az irányító kerék megnyomásával 

Automata válasz 
Aktiválja / deaktiválja az automata választ 

 

Szoftver verzió: 
A szoftver verziója / Szabad memória 
 

Forródrót (Hotline) 
A vásárlói szolgálatunk az Ön rendelkezésére áll. Kapcsolatba léphet velünk e-
mailen és telefonon keresztül. További információért látogassa meg honlapunkat: 
www.parrot.biz. 
 

Object push, azaz Eszöz továbbítása 
Néhány telefonnak szüksége van bizonyos beállításokra mielőtt a névjegyeket átküldi 
a kihangosító készülékre. (Ha a készülék nem jelenik meg a telefon eszközök 
listájában, ahova a névjegyet küldi, akkor aktiválja az ’Always active’, azaz ’Mindig 
aktiv’ opciót. 
Figyelmeztetés: ez a konfiguráció egyes telefonok gyenge működését okozhatja. Azt 
javasoljuk, hogy térjen vissza az ’Automatic’, azaz ’Automata’ üzemmódhoz, amint 
elküldte a névjegyeket. 
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Software upgrade, azaz szoftverfrissítés 
Aktiválja ezt az opciót, amikor a készülék Bluetooth-án keresztül egy számítógépről 
telepíti a frissítést. Ez az opció automatikusan deaktiválódik, ha újraindítja a 
készüléket. Látogasson el honlapunkra további információért: www.parrot.biz 

Demo mode, azaz demo üzemmód 
Állítsa be a kihangosító készülék demo üzemmódját. A készülék újraindításakor ki 
kell, hogy kapcsolja ezt az opciót, mert ez nem deaktiválódik autómatikusan. 
 

Párosítás 
Biztonsági okokból, a SAP telefon párosítási folyamata különböző. Ki kell választani 
a SIM Access Phone menüpontot a ’Preferences’, azaz ’Kedvencek’ / ’Advanced 
Preferences’, azaz ’További Kedvencek’ / ’Pair Telephone’, azaz ’Telefon párosítás’ 
menüből. 
Egy 16 számjegyből álló szám jelenik meg a CK3500 készülék kijelzőjén, amely a 
csatlakozási kód az SAP telefonjához. Ha a CK3500 készüléknek szüksége van a 
személyes SIM kártya PIN kódjra, felszólítja Önt, hogy adja meg. 
 

A SIM kártya menü 
Ez a menü lehetővé teszi, a személyes SIM kártya PIN kód beillesztését / 
módosítását, vagy a SIM Access Profile üzemmód deaktiválását. 
A SIM Access üzemmód alapértelmezésben aktív, amennyiben a telefon képes ezt 
támogatni. 
A CK3100 készülék használni fogja ezt az üzemmódot, amint a telefont folyamatosan 
észleli azt. 
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Figyelmeztetés  
A Parrot S.A. gyártót, leányvállalatait és országos forgalmazóit, jelen esetben az Euro 

Noliker Kft-t nem terheli felelősség, ha a végfelhasználó vagy egy harmadik fél nem 
megfelelően használja a terméket, vagy ha a termék használata sérti a  helyi közlekedési 
szabályokat. 

Az információk ebben a dokumentumban megváltozhatnak értesítés nélkül, és nem 
képviselnek kötelezettséget az eladó részéről. Nem vállalunk felelősséget a dokumentum 
minőségért, a pontosságért és a megfelelősségéért. 
 

A gyártó nem kötelezhető arra, hogy értesítést adjon ezen változásokról. A gyártó 
semmikor sem felelős a közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű, vagy szándékosan 
okozott károkért, amelyek a termék vagy a dokumentum használatából vagy 
használhatatlanágából erednek. Ez a dokumentum szerzői jogok által védett anyagot 
tartalmaz. Minden jog fenntartva. 

Az útmutató egyetlen része sem változtatható meg írásos beleegyezés nélkül. A 
dokumentumban szereplő termékneveket csak azonosítás céljából említjük. A 
dokumentumban szereplő összes terméknév a mindenkori tulajdonos bejegyzett tulajdonát 
képezi.  
 

FCC megfelelőségi nyilatkozat 
Ez a készülék eleget tesz az FCC szabályok 15. részének. A működtetésnél a következő két 
feltételnek kell teljesülnie: 

1. A készülék nem okozhat káros interferenciát. 
2. A készüléknek fogadnia kell minden interferenciát, beleértve azokat is, amelyek nem 

kívánt működést okoznak. 
 

e2 megfelelőségi nyilatkozat 
Mi, a Parrot S.A. of 174 quai de Jemmapes, 75010 Párizs, Franciaország kijelentjük a saját 
felelősségünkre, hogy a termékünk, a Parrot 3200 LS-Color/3400 LS-GPS, amelyre ez a 
kijelentés vonatkozik, megegyezik a következő előírásokkal: EN300328, EN301489, 
EN60950, és követi a Radio Equipment and Telecommunication Equipment ill. az EMC 
89/336/EEC és a Low Voltage 73/23/EEC rendelkezéseit. 
 

Bluetooth® 
A Bluetooth® világmárka és logo Bluetooth® SIG, Inc. tulajdona, és a Parrot S.A. által 
használt márkák engedéllyel rendelkeznek. Más márkanevek a mindenkori tulajdonos 
tulajdonát képezik. 
 

A termék helyes elhelyezése (elektromos készülékek) 
(Különálló gyűjtőrendszerrel alkalmazható az Európai Unióban és más európai 

országokban). Ez a jelzés a terméken azt jelenti, hogy nem lehet más háztartási hulladékkal 
együtt kezelni, ha már nem használjuk tovább. Ahhoz, hogy elkerüljük a helytelen 
hulladékkezelés miatt kialakuló, a környezetre ill. az emberi egészségre káros hatásait, 
kérjük, különítse el a készüléket más hulladéktól az esetleges újrafelhasználás végett. 

Az otthoni felhasználóknak javasoljuk, hogy lépjenek kapcsolatba a kiskereskedővel, 
akitől vásárolták a terméket, vagy a helyi kormánnyal, hogy hol és hogyan helyezhetik el a 
készüléket újrafelhasználás céljából. A kereskedelmi felhasználóknak azt javasoljuk, hogy 
vegyék fel a kapcsolatot a beszállítóval a vásárlási szerződés feltételei és kikötései miatt. Ezt 
a terméket nem szabad más hulladékkal együtt kezelni. 
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