
 
 
 
 

 
funkce: 
 
Automatická synchronizace Vašeho telefonního adresáře 
ID volajícího 
Hlasové rozpoznávání 
Hlasové ovládání provedení a ukončení hovoru, výběr jména či čísla 
volaného 
Ovládání hlasitosti 
Funkce mute 
 
 
 
Obsah krabice 
 
CK3100 nebo 3300 se skládá z následujících částí : 
  
Řídící jednotka 
Mute kabel 
Napájecí kabeláž 
Ovládací panel s displayem 
Mikrofon 
 
CK 3300 – externí antenna GPS 
Uživatelský návod 
 
Ovládací panel 
 
Ovládací panel může být instalován do vozu několika způsoby:  
 
1/ na plochou část palubní desky 
2/ na výfuk topení za použití specialního klipu dodávaného v balení 
3/ na palubní desku s použitím držáku s nohou (nalepení nebo 
přivrtání 
4/ do rádia s pomocí vidlicového držáku dodávaného v balení. 

 
 
 
Párování a první použití 
 
Nejdříve je třeba telefon s CK 3100 nebo 3300 spárovat.. 
 
Aktivujte Bluetooth na Vašem telefonu 
Vyhledejte Bt zařízení, vyberte CK 3100 nebo 3300. 
Více informací naleznete v kapitole “párování “ 
 
Jakmile je CK 3100 nebo 3300 detekován objeví se na Vašem telefonu: 
Nalezen PARROT CK3100 nebo 3300 V……. 
Zadejte párovací kód 1234 a potvrďte. 
Průběh párování se zobrazí na displayi HF sady 
« Succesful pairing ». 
CK3100 nebo 3300 naváže spojení s telefonem.  
Po spojení se na displayi objeví např: 

<    
 
S některými typy mob. Telefonů se na displayi objeví jméno telefonu 
(držitel), stav baterie a signálu. 
Menu jsou nyní přístupná a jejich názvy jso u vyslovována HF sadou. 
Jakmile jste připojeni můžete sadu používat pro komunikaci. 
 
Manuální volba čísla: navolte telefonní číslo v telefonu a potvrďte. 
 
Hlasové vytáčení: stlačte zelené tlačítko a po zaznění signálu 
vyslovte jméno volaného. Sada zopakuje jméno a provede vytočení. 
 
Příjem hovoru: Stiskněte zelené tlačítko. 
 
Opakované vytáčení posledního čísla: Stiskněte a podržte 
stlačené zelené tlačítko. 
 
Ukončení hovoru: Stiskněte červené tlačítko 
 
Dva hovory na lince:  U druhého příchozího hovoru uslyšíte signál.  

• Stlačte zelené tlačítko jednou pro příjem nového hovoru.  
• Stlačte zelené tlačítko jednou pro přepnutí na první hovor. 
• Pro ukončení komunikace stiskněte červené tlačítko. 

PARROT CK 3100 nebo 3300/3300 



 
Diskrétní hovor:  Kdykoli můžete přenést hovor do telefonu. Stačí 
stisknout zelené tlačítko kdykoli během hovoru. Nebo na telefonu 
stisknete „menu“ vyberte „telefon“. Po ukončení hovoru se zvuk 
automaticky přesměruje opět do sady. 
(Neplatí v případě dvou hovorů na lince) 
 
 
 
Hlasové ovládání 
 
Menu CK3100 nebo 3300 
 
 
Menu CK 3100 nebo 3300 se skládá z následujících položek: adresář, 
seznam hovorů, vytáčení čísla, hlasové příkazy, SIM karta, GPS, 
nastavení.  
 

 
 
Synchronizace Vašeho telefonu s CK 3100 nebo 3300 je jedna z 
nových funkcí tohoto Hands free. 
 
Tato synchronizace probíhá automaticky s ohledem na kompatibilitu 
s Vaším telefonem. 
  
Pokud synchronizace neprobíhá, musíte provést kopírování jmen a 
čísel z telefonního adresáře telefonu do paměti HF sady pomocí 
Bluetooth manuálně.Prostudujte uživatelskou příručku Vašeho mobil. 
Telefonu, kapitola” odeslání kontaktu přes Bluetooth”. 
 
Před tím než aktivujete tuto funkci, nastavte na PARROT CK 3100 
nebo 3300 následující: 
 

  
 

Nastavte « Preferences », « paired phone », vyberte Váš mobilní 
telefon, pak funkci« disconnect ». Potvrďte stisknutím kulatého 
tlačítka ovl. panelu. 
 
 
Uskutečnšní tel. hovoru z adresáře  
 
Můžete uskutečnit hovor přímo z tel. adresáře HF sady 
Vyberte “phone book” pak otáčením ovládacího kolečka písmeno a 
jeho stisknutím potvrďte 

   
Vybrte další písmeno, až doplníte celé jméno znovu potvrďte. 
 
Pokud je k dispozici vice tel. Císle pro toto jméno, vyberte otáčením 
ovl. kolečka požadované číslo a potvrďte. Stiskem zeleného tlačítka 
uskutečněte hovor.l 
 
 

  
 
Tato funkce zobrazuje seznam zmeškaných, přijatých a odeslaných 
hovorů. 

 
 
 

 
 
Vytočení tel čísla se provádí otáčením ovl. Kolečka doleva nebo 
doprava, stlačním potvrdíte výběr dané číslovky 

  
K provedení tel hovoru stiskněte zelené tlačítko  
 
 



 
 
Toto menu ovládá hlasové příkazy PARROT CK 3100 nebo 3300. Je 
rozděleno na tři části : tel. Adresář, klíčová slova, výběr zdroje 
hlasových příkazů. 
 

  
 
Telefonní adresář  
Přidání hlasového příkazu ke jménu: vyberte písmeno, pak vyberte 

jméno v seznamu  stiskem ovládacího tlačítka   
Postupujte dle instrukcí zobrazovaných na displayi ovládacího 
panelu. 
Jakmile je příkaz definován objeví se na displayi nalevo od jména 
symbol hlas. příkazu. 
 
Klíčová slova 
 
V sadě PARRT CK 3100 nebo 3300 jsou předdefinována následující 
klíčová slova:phone (volej), hang-up(zavěs), home(domů), 
work(práce), cellular(mobil), other(ostatní), general(obecný). 
 
Phone : toto klíčové slovo umožňuje provést nebo přijmout tel. 
hovor bez stisku tlačítek sady či tel.. 
Hang-up : toto klíčové slovo umožňuje ukončit tel. hovor bez stisku 
tlačítek sady či tel.  
Home, work, cellular, other, general : tato klíčová slova umožňují 
definovat několik tel čísel uložených pod jedním jménem.  
 
Proces učení klíčových slov je stejný jako pro tel. adresář. 
 
Voice recognition selection 
 
Toto meno umožňuje výběr zdroje hlas. Příkazů buď z HF sady či 
mobilního telefonu 

 
Vytočte tel číslo a vyberte « voice recognition selection » a aktivujte 
jednu z následujících nabídek: 
 

 
Hlasové rozpoznávání z HF sady: aktivace této funkce umožní užití 
hlas. Příkazů uložených v HF sadě 
Phone voice recognition : aktivace této funkce umožní užití hlas. 
Příkazů uložených ve Vašem mobilním telefonu 
 
Press on the green button to select the desired option 
 
 

  
 
Následující nastavení se liší dle typu mobilního telefonu 

  
 
Toto menu umožňuje ovládat následující vlastnosti: hlasitost,ID 
volajícího automatickou příjetí hovoru 
hlasitost :      

  
 
Nastavení hlasitosti komunikace se provádí pomocí otáčení ovl. 
Kolečka doleva či doprava 
Nastavování se liší dle typu telefonu. 
 
Hlasitost mikrofonu : tato funkce umožňuje nastavit citlivost 
mikrofonu 

  
 



caller ID (ID volajícího) :   
 
Tato funkce umožňuje aktivovat/deaktivovat funkci ID volajícího( 
tedy identifikace). Pokud je fce aktivovaná, při příchodu hovoru a 
pokud je k danému jménu přiložen hlawový příkaz, sada oznámí kdo 
volá 
 Automatické přijetí hovoru: Tato funkce umožňuje 

aktivovat/deaktivovat automatické přijetí hovoru  
 
 

  
 
Toto menu umožňuje přizpůsobit  nastavení HF sady potřebám a 
přáním uživatele Toto menu je k dispozici pouze pokud telefon neni 
připojen k HF sadě . 
Toto menu obsahuje: 

 
 
 
 
Prompts (Nápověda) : 
 

 
Aktivace/deaktivace : znamená hlasovou nápovědu při volbě menu.  
 
Display : 
 

  
 

3 druhy nastavení displaye je možno upravovat: Kontrast, jas and 
tel. adresář 
 
 

 
 
Phone book (Tel adresář) :  
Umožňuje nastavení počtu řádku a styl zobrazení tel. adresáře na 
displayi. 
 

  
Zobrazení dvou nebo tří řádkové. 
 

Language (Jazyk¨) :   
 
Vyberte manuálně Váš jazyk. Pokud nastavíte automaticky, HF sada 
vybere jazyk dle jazyku SIM ( pokud tento jazyk podporuje 
 

Paired phone (spárovaná zařízení):  
 
List : v tomto menu můžete vybírat ze spárovaných zařízení s CK 
3100 nebo 3300. Jejich výběrem můžete zařízení spojit nebo rozpojit 
či vymazat z paměti.pokud vymažete mobilní telefon z paměti HF 
sady můžete přijít o hlasové příkazy uložené do sady. 
 
 

Hot-line :  
www.parrot.fr 
 
 
Information : 



 

  
 
Informace o SW verzi HF sady 
Verzi displaye 
Volné místo v paměti 
 
CK3300  a  CK3500 využívá GPS  
Jednotka umožňuje určit aktuální polohu vozidla. 
Tyto informace jsou přes Bluetooth dostupné pro většinu PDA-ček a 
Smartphone-ů. 
 
  
 
 
Pokud máte na vašem PDA  nebo Smartphone-u SW pro navigaci tak 
již stačí pouze spárovat Vaše zařízení s PARROT CK 3X00 a otevřít 
sériové připojení k portu.  
Některá zařízení mohou vyžadovat přímo připojení pře Bluetooth 
port. 
Vyberte na Vašem zařízení NMEA 0183v2 rychlost 9600. Po 
potvrzení bude GPS šipka viditelná na obrazovce PDA. 
 
 
 
 
Jakmile je GPS aplikace aktivní, tak Vám CK3X00 opatřený GPS 
modulem umožňuje poslouchat hlasové povely navigačního softwaru 
přes reproduktory ve Vašem voze. 
Vaše navigace bude tímto pracovat v ideálním režimu. 
(tato funkčnost bude zajištěna jen v případě použití vybraného 
mapového softwaru) 
Pro tyto funkce Vašeho PDA nebo Smartphone-u otevřete ovládání 
náhlavní soupravy která je v menu HF sady. 
Pokud chcete uskutečnit hovor nebo přijmout příchozí hovor, se ta to 
funkce automaticky vypne a bude znovu zpuštěna pro opětovné 
používání všech funkcí telefonu. 

 
 
 
 
Tato nastavení jsou závislá na typu použitého zařízení , mapového 
podkladu. 
(např. IPAQ 63XX s mapou POCKET KIM  - vyberte COM 7, rychlost 
9600-NMEA.) 
 

Připojení k GPS 

Hlasová indikace navigace 

Hlasová indikace navigace 
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