
Odporu čenie pre inštaláciu 
 
1 - odpojte batériu. 
 
Uistite sa, že všetky požadované kódy na pripojenie batérie sú k dispozícii (t.j. autorádio, alarm, a tak ďalej). 
 
2 - vyberie vhodné umiestnenie pre každú položku. 
 
Elektronická riadiaca skri ňa: Neinštalujte skrinku blízko zdroja tepla, klimatizačnej jednotky alebo v kovovom 
kontajneri, môže to nepriaznivo ovplyvňovať kvalitu Bluetooth pripojenia.  
 
Mikrofón: Mikrofón by mal byť nasmerovaní na vodiča a mal by byť nainštalovaný medzi prístrojovú dosku 
a spätné zrkadlo. 
 
Ovládacia klávesnica: je odporúčané nainštalovať si ju do pozície s ľahkým prístupom. 
 
3 - pripojenie častí. 
 
Mikrofón: Pripojte jack do Handsfree boxu 
 
Ovládacia klávesnica: Zapojte riadiacu klávesnicu k poskytnutému na Audio kábel.  
 
Pripojenie Audio káblu a napájacieho káblu: Pozrite si inštalačnú časť. 
 
 

Začiatok 
 
Po nasadnutí do auta a otočenie kľúčiku v zapaľovaní, by ste mali počuť "Please Pair device". Dve zapnuté svetlá 
na riadiacej klávesnici by sa mali zapnúť pre indikáciu či je váš Handsfree systém napájaný. 
 
·        Najprv spárte váš telefón s vašou Handsfree sadou (pre viac info si pozrite telefonickú kompatibilitu).  
 
·        automatické spojenie medzi jednotkou a vašim telefónom bude nasledovať. 
 

Použitie štandardných funkcií 
  
·        Odpovedanie na hovor: Stlačte zelené tlačidlo na vzdialenej jednotke.  
 
·        Zavesenie: Stlačte červené tlačidlo na vzdialenej jednotke.  
 
·        Znova vyto čiť : Tlačte a držte zelené tla čidlo  na CK3000 Evolution jednotke na 2 sekundy. (s určitými       
         telefónmi musíte túto operáciu spraviť dvakrát) 
 
·        súkromný režim : Stlačte zelené tla čidlo  pre zapnutie prichádzajúceho hovoru z handsfree do vášho   
         telefónu. 
 
·        dvojité volanie: Stlačte zelené tlačidlo na jednotke CK3000 Evolution až do kým nezapočujete pípnutie       
         ktoré pridrží aktívne volanie a akceptuje čakajúce volanie. Stlačte znova zelené tlačidlo pre striedanie medzi           
         volaniami. Stlačte červené tlačidlo na CK3000 Evolution jednotke pre odmietnite čakajúceho volania. 
 
·        Nastavenie hlasitosti: Otočte otočný gombík pre prispôsobenie hlasitosti počas volania. 
 

 



Použitie pokro čilých funkcií 
  
·        Nadviazanie hovoru používajúc rozpoznávanie  hlasu vášho telefónu (ak existuje, pozrite si vášh o  
         telefonického pomocného sprievodcu): Stlačte zelené tlačidlo na jednotke a vyslovte meno po prvom  
         počutí pípnutia. (v závislosti od vášho telefónu by ste si mali najskôr nahrať hlasový záznam) 
 
·        Telefónny zoznam vo vnútri handsfree: CK3000 Evolution Vám umožní stiahnuť Váš telefónny zoznam         
         do svojej pamäti. Hlavná výhoda tohto je vykonať hlukovo odolné rozpoznávanie hlasu rýchlou voľbou z  
         CK3000 Evolution procesora až do 200 telefonických položiek. Pre aktivovanie si musíte poslať kontakt z  
         vášho telefónu a priradiť hlasový záznam. Skontrolujte dostupnosť tejto funkcie na vašom telefóne na      
         stránkach spojených s kompatibilitou telefónu. 
 
·        Wordspotting: Táto funkcia vám umožní začať alebo skončiť volanie bez používania tlačidla z vášho    
          handsfree alebo vášho telefónu. 
 
·        ID volajúceho: Keď je zariadené správne nastavené, meno volajúceho bude zobrazené pred odpovedou          
         na volanie. 
 
·        Resetovanie sady: Stlačte a držte obe tlačidla na 2 sekundy pre vyčistenie pamäte a nastavení. Toto  
         kompletne vymaže pamäť sady preto potrebujete znova spáriť vaše zariadenia . 
 

 
Technické údaje 
Elektrické funkcie:  
 
Napätie 12V jednosmerný prúd 
Operačný rozsah napätia: 9V 16V 
Pohotovostná spotreba: 300 mA 
Typická spotreba energie: 120mA 
Prenášanie: 300mA (8 ohm hovorca) 
 
Audio kanál:  
2 X 11W zosilňovač 
4 ohmové reproduktory 
 
Bluetooth®  profily: 
 
GAP (Generic Access Profile) 
SPP (Serial Port Profile) 
HSP (Headset Profile) 
SYNC (Synchronization Profile) 
HFP (Hands Free Profile) 
OPP (Object Push Profile) 


