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Parrot CK3100 Bluetooth Autóskészlet 
 
 
 

Leírás : 
 
A CK3100 a piacon kapható legfejlettebb autós 
kihangosító készlet. A Parrot CK3100 által lehetıvé 
válik a biztonságos és kényelmes híváskezelés anélkül, 
hogy a mobiltelefont használni kellene. A vezeték 
nélküli kapcsolat a telefon és a kihangosító között, 
valamint a hangfelismerı rendszer azonnal mőködésbe 
lép a telefon bekapcsolása után. 

A CK3100 LCD kijelzıjén sokféle információ jelenik 
meg, többek között a hívó azonosítója, a hálózati 
jelerısség, vagy az utoljára fogadott hívások. A 
nagymérető, kontrasztos számjegyek egy pillantásra 
leolvashatóak. 

 
  

 

Elınyös tulajdonságok:  

• Problémamentes kéz nélküli használat 

• Vezetés közbeni kényelem és 
biztonság  

• Tökéletes kezelıfelület LCD-vel  
• Minden Bluetooth™ telefonnal 

mőködik  

• Bármely gépjármőbe beszerelhetı  

• Automata rádiónémítás  

• Az autó hangszóróit használja  

• Szabályozható hangerı  
• Minıségi hangzás (DSP)  

• A rendszer 5 eszköz által használható  

• Nincs tartó és vezeték, nincs töltést 
igénylı headset akkumulátor  

• Hangfelismerı tárcsázó  

• Frissíthetı software  

 

Tökéletes felhasználói felület:  

• LCD kijelzı  

• 2 gomb (piros és zöld)  

• 1 görgetö gomb   

Alapüzemmód:  

• Szolgáltató nevének kijelzése  

• Hálózat erısségének jelzése  

• Felvétel és bontás  

• Görgetı gomb = hangerı  

Tulajdonságok:  

• Visszhangelnyelés, zajcsökkentés  

• Hangfelismerı tárcsázás  

 



• Hangerı szabályzás  

• Két hívás kezelése egyidıben  

• Automatikus kapcsolódás bejövı hívás esetén  

Új képességek:  

• Hívóazonosító  

• Tárcsázás hívószámokkal  

• Telefonkönyv szinkronizálás beleértve az utolsó fogadott és tárcsázott hívásokat is  
• Kibıvített hangazonosítás  (200-ig)  

• Felhasználói kapcsolatok prioritásának managementje (5 felhasználóig)  

• Szófelismerés  

A hangazonosítás paraméterei:  

• Valós idejő  

• Nagy hangteljesítmény  

• Dinamikus igazítás a háttérzaj erısségéhez  

 

A CK3100 csomag a következıket tartalmazza:  

• 1 CK3100 elektronikus vezérlı egység  

• 1 mikrofon kábellel  

• 1 rádiónémító kábel vonalkimenettel (ISO szabványú kábel)  

• 1 tápkábel  

• 1 kijelzı a kezelıgombokkal és kábellel  

• 1 használati útmutató 7 nyelven  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



PARROT CK3100 autós kihangosító 
Használati útmutató 

 
 
Bevezetés 
 
A Bluetooth technológia lehetõvé teszi hangok és adatok átvitelét rövid rádiókapcsolatok segítségével. Vezeték 
nélküli elektromos berendezések széles körét képes összekapcsolni és kiterjeszti a mobiltelefonok és számos 
eszköz kommunikációs képességeit. 
 
A párizsi székhelyő, 1994-ben Henri SEYDOUX által alapított Parrot S.A. egyike a leggyorsabban fejlıdı 
cégeknek. Speciális területe már egészen a kezdetektıl a hangfelismerés és a digitális jelfeldolgozás az autók 
és tele-kommunikációs eszközök területén. 
 
A Parrot CK3100 autós készlet segítségével vezetés közben is a legnagyobb kényelemben és biztonságban 
használhatja mobiltelefonját. 
 

• A hívó felek nevei megjelennek a kijelzın  

• Telefonkönyve elérhetı a vezérlı képernyın  

• A hangutasítások és a hangfelismeréses tárcsázás által a kezelıszervek nélkül is használható  

• A beszélgetés az autó hangszóróin át hallható  

• A képernyın elérheti telefonja telefonkönyvét  
 

Funkciók 
 

• Hívó fél számának kijelzése  

• Hangfelismerés  

• Hangerı-szabályzás  

• Rádió némítása  

• Két hívás  

• Felvétel és lerakás hangutasításokkal  
 

A csomag tartalma 
 

• LCD kijelzı  

• Elektromos doboz  

• Némító kábel  

• Tápkábel  

• Mikrofon  

• Útmutató  



 

A CK3100 beszerelése 
 
Az elektromos doboz beszerelése 
 
A CK3100 az alábbi négy kimenettel rendelkezik: 

• Bemenet-belsı rádió kimenet  

• LCD kijelzı  

• Táp  

• Mikrofon  
 
Ajánlatos minden kábelt beszerelni az elektromos doboz rögzítése elıtt. Minden kábel más csatlakozóval van 
ellátva a hibás bekötés elkerülése érdekében. 
A doboz nem szerelhetı be a főtés, vagy a légkondiciónáló közelébe. 
Gyızıdjön meg, hogy a doboz nincs kitéve közvetlen napsugárzásnak. Ne zárja fémalkatrészek mögé, mert ez 
ronthatja a rádiókapcsolatot. 
 
A belsı rádiókábel beszerelése 
A némítókábel fekete ISO csatlakozókkal van szerelve és egy „line out” kimenettel. 
 
Autós rádió „line in” bemenetekkel 
Javasolt ezt a bekötési módot választani. Csatlakoztassa a zöld és barna kábeleket, valamint a némító sárga 
kábeleit az autós rádió hátsó részébe. 
 
 
 
Autós rádió „ISO” csatlakozókkal 
Kösse ki az autós rádió hang-és tápvezetékeit. 
Kösse össze a némító tápkábelének anya csatlakozóit és a rádió tápcsatlakozóját. Csatlakoztassa a jármő 
kábeleit az apa csatlakozókhoz. Ha a rádió némító bemenettel is el van látva, kösse a némítókábel sárga 
vezetékét a „Mute in” bemenetek egyikére. 
 
Autós rádió „ISO” csatlakozók nélkül 
Szerezzen be egy „ISO” adapter kábelt. 
 
A tápkábel beszerelése 
A tápkábel piros vezetékét az állandó 12V-hoz kell csatlakoztatni, a narancs vezetéket a 12V-hoz, a feketét 
pedig a földeléshez. 
Ellenırizze a rádió „ISO” kábelkötegének kábelezését. A mővelet egyszerően elvégezhetı a biztosítékok 
megfordításával. 
Ne csatlakoztassa a narancs vezetéket az állandó 12V-ra, mert az akkumulátor teljes lemerítésével járhat. 
 
 
A mikrofon és a konzol elhelyezése 
A mikrofonnak a vezetı felé kell irányulnia és az alábbi módokon szerelhetı be: 
A napellenzı és a belsı visszapillantó tükör közé 
Az LCD kijelzıre 
 
LCD kijelzı 
A tartozékok által a képernyı elhelyezésére több lehetıség is nyílik az utastérben. 
Négy lehetıség van: 
 

- Felerısítés a mőszerfalra 
Használja a mellékelt ragasztócsíkokat. Az utastér bármely sima, tiszta felületén használható. 

 
- Szellızırács 

Használja a mellékelt karmokat. Csak nagyon kevés olyan típus van, ahol ez a megoldás nem 
használható. 

 
- Rögzítés lábakkal a mőszerfalra, vagy a napfénytetıre 

Rögzítse a fémvillát a hátlapra. 
Egy kismérető, kétoldalas tapasszal rögzítse a talpat a felszerelési pontra. 

- Rögzítés a rádióhoz 
Dugja a villa két végét a rádió elılapján található két nyílásba (csak bizonyos típusoknál 
alkalmazható). 

 

Párosítás és elsı használat 



 
Az elsı feltöltés ideje alatt párosítania kell telefonját a kihangosító készlettel. 
Aktivája a Bluetooth-t telefonján. 
 
Perifériák keresése 
További információkért nézze át telefonja leírásának „Bluetooth” szakaszát, vagy látogassa meg a www.say-
parrot.com weboldal Home/Support/Download szekcióját 
Detektálás után megjelenik mobiltelefonján a „Parrot CK3100” felirat 
Üsse be és érvényesítse az „1234” párosító kódot. 
A CK3100-on megjelenik a „Pairing underway” felirat. 
A párosítás sikeres befejezése után a „Pairing complete” felirat jelenik meg. 
Ezután a CK3100 csatlakozik a telefonhoz. 
Kapcsolódás után megjelenik a képernyın a Bluetooth logó (kivéve a Headset profilú telefonok esetében). 
Egyes típusok esetében szükség lehet a „telefon párosítása” szakasz tanulmányozására is. 
Egyes típusok esetén a telefon neve, az akkumulátor töltöttségi szintje és a hálózat jelerıssége megjelenik a 
kijelzın. 
Mostantól hozzáférhetık a menük, melyek nevét a kihangosító jelzi. 
Innentıl a telefon és a kihangosító csatlakoztatva van és elérhetıek a komunikációs funkciók. 
 
Hívás: hozzáférhet telefonja telefonkönyvéhez 
Hívás fogadása: Nyomja le a kihangosító zöld gombját a telefon felvételéhez. 
Megszakítás: nyomja le a CK3100 piros gombját. 
Üzenetek kezelése: a kihangosítón keresztül elérheti a telefon üzenetkezelı funkcióit. Nyomja meg a 

görgetıgombot. Egy menü jelenik meg, ahol kiválaszthatja és érvényesítheti a kívánt 
karaktert. A nyíl karakter kiválasztásával visszatérhet a kommunikációs menübe. 

Ismétlı funkció: nyomja le a kihangosító zöld gombját pár másodpercre az utolsó szám újrahívásához 
Kommunikáció hangereje: a gorgetıgombbal állíthatja a kommunikáció hangerejét. 

 
Menü 
A CK3100 menüjének fı fejezetei: telefonkönyv, híváslista, hívás, hangutasítások, beállítások, SIM kártya, GPS. 
 
Telefonkönyv 
A telefonkönyv indexeinek szinkronizációja egyike a kihangosító legérdekesebb funkcióinak. 
A funkció számos telefon esetében automatikus. 
Amennyiben nem automatikus a folyamat, lehetısége van a szinkronizálás elvégzésére Bluetooth-on keresztül. 
Tanulmányozza telefonja leírásának ide vonatkozó szakaszait. 
 
A SonyEricsson P800/P900 és más okostelefonok esetében lehetséges a kapcsolatok Bluetooth-on keresztüli 
fogadása a párosítás megfelelı elvégzése után. 
Olvassa el a „Párosítás” fejezet „FELHÍVÁS” szakaszát. 
 
Miután kapcsolatait áttöltötte a kihangosítóra, lehetıvé válik a hangfelismerés funkció a „Voice commands” 
menüben. 
 
 
Hívás a telefonkönyvbıl 
Lehetısége van hívás indítására a menü indexbıl. 

- Válassza ki a telefonkönyvet 
- Válasszon kezdıbetőt a görgetögombbal 
-  Fogadja el a görgetı lenyomásával 

 
 
A kapcsolat kiválasztása után 
A zöld gombbal hívhatja az alapértelmezett számot 
A görgetıgombbal választhat a kapcsolat többi telefonszáma közül 
A zöld gombbal megkezdheti a hívást. 
 
Utolsó hívások 
Ez a fejezet a hívások listáját jeleníti meg három részre osztva: 
Nem fogadott hívások/Fogadott hívások/Tárcsázott hívások 
 
Válassza ki a kívánt kapcsolatot 
Nyomja meg a görgetı-, vagy a zöld gombot az újrahíváshoz. 
 
Hívás 
Beirhat egy számot a görgetıgomb jobbra, vagy balra fordításával. 
A görgetıgomb lenyomásával kiválaszthatja a karaktert. 
A kosár ikon törli az utolsó karaktert. 
Ha begépelte a számot, a zöld gombbal megkezdheti a hívást. 
 



Hangutasítások 
Ez a menü programozza a kihangosító hangfelismerı funkcióját, a következı három almenü segítségével: 
index/key words/voice reco. Selection 
 
A hangazonosító beállításához válasszon egy betőt: 
Válassza ki a nevet a görgetıgomb lenyomásával 
Miután kiválasztotta a nevet, nyomja meg a görgetıgombot a betanítás megkezdéséhez. 
 
Kövesse a képernyın megjelenı utasításokat. 
A hangminta hozzárendelésekor a név jobb oldalán egy buborék jelenik meg. 
 
Kulcsszavak 
A CK3100 kulcsszavai az alábbiak: 
Telephone,  hang up, address, work, mobile, general, other és preferred. 
Telephone: elindít egy hívást, vagy a hangfelismerést. 
Hang up: megszakítja a komunikációt. 
Address, work, mobile, general, other, preferred: kulcsszavak a telefonszám típusához. 
Ezek a kulcsszavak segítenek a szám kiválasztásában, ha a kapcsolat több hangazonosítót tartalmaz. A 
betanítási folyamat azonos a kapcsolatoknál tárgyalttal. 
A kulcsszavakat rögzíteni kell az érvényesítéshez. 
 
A hangfelismerés típusának kiválasztása 
A CK3100 hangfelismerıje jobb a legtöbb telefonénál és zajos környezetben is mőködik. 
Reco. car-kit: a kihangosító memóriájában regisztrált azonosítók 
Reco telephone: a telefon memóriájában regisztrált azonosítók 
 
Hívás indítása hangfelismeréssel 
Nyomja le a zöld gombot, vagy mondja ki a „Telephone” kulcsszót, amennyiben regisztrálva van. 
A sípoló hang után mondja ki a kapcsolat nevét. 
A CK3100 kapcsolódás esetén elismétli a kapcsolat nevét, vagy ha nem, felajánlja egy újabb kisérlet 
lehetıségét. 
Ha a kapcsolat egyedülálló szám, a CK3100 tárcsázza a számot. 
Ha a kapcsolathoz több szám tartozik és a számokhoz kulcsszavak vannak regisztrálva, a sípszó után a CK3100 
a kulcsszóhoz tartozó számot azonosítja. 
 
 

Beállítások 
 
Ebben a menüben testre szabhatja a CK3100-at. 
 
Párosított eszközök 
List: a külsı eszközök listája, melyek már párosítva lettek a kihangosítóhoz. 
Lehetısége nyílik az eszközök összekapcsolására, szétkapcsolására és törlésére a memóriából. 
 
Nyelv 
Válassza ki a kívánt nyelvet. 
Fogadja el a görgetıgomb lenyomásával. 
Ha az „automatic” opciót választja, a kihangosító a SIM kártya nyelvét választja (csak bizonyos modellek 
esetében). 
 
Hangerı 
 
Hangmenük 
A rögzített hangminták és a kihangosítóból elhangzó üzenetek hangerejének állítására szolgál. 
 
Csengés és mikrofon: 
Itt állítható a csengés és a mikrofon hangereje. 
 
Telefon 
A kommunikáció hangereje állítható be. 
 
Hangmenük 
Ez a funkció aktiválja, illetve deaktiválja a menük hangos segítségét. 
A menüket egy hang is kiséri a kiválasztott nyelven. Ez az opció könnyebbé teszi a pontos navigálást a 
menüpontok között vezetés közben. 
 
Kijelzı 
3 menüpont segít a kijelzı beállításában: 
 
Kontraszt és élesség 



Használja a görgetıgombot a kívánt élesség beállításához. 
 
Telefonkönyv nagyítása 
Beállíthatja a megjelenı szöveg felbontását a telefonkönyv és hívásinfó menükben 
Válassza a 2-, vagy 3 soros módot. 
Fogadja el a görgetıgomb megnyomásával. 
 
Automata válasz 
Aktiválja/deaktiválja az automata hívásfogadást. 
 
Információ 
 
Szoftver verzió 
A szoftver verziójának és a szabad memória méretének kiírását végzi. 
 
További beállítások 
 
Telefon párosítása 
Egyes telefontípusok a kihangosító különleges beállítását igénylik párosítás elıtt (P900, PDA-k). 
Válassza ki a telefonnak megfelelı bemenetet, majd párosítsa a készülékeket, mikor a CK3100 megjeleníti a 
„Pair your telephone” feliratot. 
 
Objektumküldés 
Bizonyos készülékek a kihangosító speciális beállítását igénylik kapcsolatok küldését megelızıen (ha a 
kihangosító nem jelenik meg a kapcsolatok fogadására alkalas eszközök között, válassza az „Always active” 
opciót). 
Figyelem: ez a beállítás bizonyos telefonok esetében gyenge mőködést eredményezhet. Javasoljuk, hogy a 
kapcsolatok átküldése után minél elıbb állítsa vissza az opciót „automatic”-ra. 
 
Szoftver frissítése 
Ha aktiválja ezt a funkciót, frissítheti a kihangosító szoftverét egy személyi számítógéprıl, Bluetooth-on 
keresztül. A kihangosító újraindítása után az opció automatikusan kikapcsol. 
További információért látogassa meg a www.driveblue.com webhelyet. 
 
Demo mód 
Indítsa el a kihangosító demóját. 
A deaktiváláshoz indítsa újra az eszközt. 
 
 
 
Forgalmazó: 
Extra Style Bt. 
6000. Kecskemét, Jókai u.23. 
Internet: www.extrastyle.hu  
E-mail: info@extrastyle.hu 
Tel: +36-76-506-990 
Fax:+36-76-506-991 
 
 
 
  
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


