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Upozornenie 
 
Výrobca, spoločnosť Parrot S.A. a jej sesterské spoločnosti nebudú niesť žiadnu zodpovednosť voči 
koncovým užívateľom alebo voči tretej strane za následky spôsobené nesprávnym používaním 
výrobku, ani za následky spôsobené používaním výrobku v rozpore s platnými miestnymi predpismi 
a zákonmi krajiny, v ktorej je výrobok používaný. 
 

Odvolanie 
 
Informácie uvádzané v tomto dokumente sú predmetom zmien bez predchádzajúceho upozornenia 
a pre predávajúcu stranu nepredstavujú žiadny záväzok. Tento dokument nie je podkladom pre žiadne 
oprávnenia alebo záruky, ktoré sa týkajú kvality, presnosti, spôsobilosti na pre príslušné úkony, ktoré 
by z neho mohli vyplývať či už priamo alebo nepriamo. V súvislosti s tým nevzniká žiadna povinnosť 
informovať o takýchto zmenách fyzické osoby alebo organizácie. Výrobca zariadenia v žiadnom 
prípade nenesie zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne, náhodné alebo následné škody, 
ktoré vzniknú pri používaní alebo nesprávnym používaním tohto dokumentu alebo prístroja, aj keď na 
takúto možnosť upozorňoval. V tomto dokumente sú uvádzané informácie na ktoré sa vzťahuje zákon 
o ochrane autorských práv. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto manuálu nemôže byť 
reprodukovaná ani inak upravovaná pre akékoľvek účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu. 
Názov výrobku, ktorý sa nachádza v tomto dokumente je uvádzaný iba pre identifikačné účely. Všetky 
obchodné značky a názvy výrobkov uvádzané v tomto dokumente sú registrovaným vlastníctvom 
príslušných vlastníkov. 
 

Vyhlásenie zhody FCC 
 
Tento prístroj je v zhode s článkom 15 predpisov FCC. Používanie prístroja je predmetom dvoch 
nasledovných podmienok: 

1. Zariadenie nesmie produkovať škodlivé rušenie. 
2. Zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, včítane rušenia, 

ktoré môže spôsobiť neočakávanú činnosť zariadenia.    
  

Vyhlásenie o zhode  
 

My, spoločnosť Parrot S.A., 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, vyhlasujeme na 
našu výhradnú zodpovednosť, že náš výrobok Parrot Rhythm n´ Blue, na ktorý sa toto 
vyhlásenie vzťahuje, je v zhode s nasledovnými európskymi normami EN300328, 

EN301489-17, EN60950 podľa ustanovení smernice EMC 89/336/EEC  pre Rádio zariadenia 
a Telekomunikačné zariadenia a smernice pre Nízke napätie 73/23/EEC. 
 

Bluetooth  
 
Svetová značka a logo Bluetooth® sú majetkom spoločnosti Bluetooth® SIG a každé použitie tejto 
značky spoločnosťou Parrot S.A je na základe licencie.  Ostatné obchodné značky a obchodné mená 
sú majetkom príslušných vlastníkov. 
 

Správna likvidácia produktu (elektrický a elektronický odpad)  
 

(Platné v krajinách EU a iných európskych krajinách uplatňujúcich separovaný zber odpadu). 
Toto označenie na výrobku alebo na jeho dokumentácii označuje, že po ukončení životnosti 
nemôže byť spracovaný ako bežný domový odpad. Aby sa predišlo škodám na životnom 
prostredí a poškodeniu zdravia pri nekontrolovanom spracovaní odpadu, pristupujte preto 

zodpovedne k jeho recyklácii a k opätovnému využitiu takto získaných materiálov. Domáci užívatelia 
môžu k tomuto účelu kontaktovať svojho predajcu výrobku alebo miestne úrady, kde Vám poradia, ako 
môžete nechať výrobok bezpečne recyklovať.  Firemní užívatelia musia postupovať podľa podmienok 
v nákupnej zmluve. Tento výrobok nemôže byť v žiadnom prípade miešaný s bežným domovým 
odpadom.  
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NÁVOD K POUŽÍVANIU 
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ÚVOD 
 
Technológia Bluetooth umožňuje prenos hlasu a dátových údajov pomocou 
rádiového spojenia na krátku vzdialenosť. Táto bezdrôtová technológia 
umožňuje prepojenie celej rady elektronických zariadení a rozšíriť 
komunikačné možnosti mobilných telefónov a celej rady elektronických 
zariadení. 
 
Spoločnosť Parrot S.A., ktorú v roku 1994 založil Henri SEYDOUX má 
svoje sídlo v Paríži a patrí ku spoločnostiam s rýchlym rastom. Spoločnosť 
sa od samého začiatku zameriava na technológie spojené s hlasovou 
reprodukciou a prenos dátových informácii, ktoré sa využívajú v oblasti 
telekomunikačných technológii pre diaľkový prenos signálu 
a v automobilovom priemysle.  
 
Parrot CK 3100 Hands-free Vám umožňuje používania Vášho mobilného 
telefónu v automobile so zárukou najvyššieho užívateľského pohodlia 
a najvyššej možnej bezpečnosti. 

 Mená volaných a volajúcich sa zobrazujú na displeji. 
 Telefónny zoznam je prístupný z ovládacieho panela. 
 Ovládanie hlasom a hlasová identifikácia umožňuje využívať funkcie  

telefónu bez toho, že by ste zložili ruky z volantu počas riadenia. 
 Telefonický hovor je prenášaný pomocou reproduktorov vozidla. 

 

Funkcie 
 
Cez displej máte prístup ku svojmu 
telefónnemu adresáru. 

 Zobrazenie mena volajúceho. 
 Hlasová identifikácia. 
 Ovládanie hlasitosti. 
 Stíšenie hlasitosti zabudovaného 

autorádia. 
 Správa a riadenie konferenčného 

hovoru. 
 Prijatie a ukončenie hovoru pomocou 

hlasového príkazu. 
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Obsah balenia  
 

 LCD displej   Napájací kábel   
 Elektronická jednotka 
 Mikrofón 
 Kábel „Mute“  
 Manuál 

 
 
MONTÁŽ CK3100 
 
Inštalácia elektronickej jednotky 
 
Riadiaca jednotka CK3100 má 4 výstupy: 

 Autorádio  LCD obrazovka  Zdroj napájania  Mikrofón 
 
Odporúčame nainštalovať všetky káble ešte pred upevnením riadiacej 
jednotky. Každý kábel má rozdielny konektor, aby sa zamedzilo jeho 
nesprávnemu zapojeniu. 
Riadiacu jednotku neinštalujte v blízkosti kúrenia alebo klimatizácie. 
Dbajte na to, aby zariadenie nebolo vystavené slnečnému žiareniu. 
Vystríhajte sa inštalácii systému za kovové steny, ktoré by mohli znížiť 
kvalitu spojenia pomocou technológie Bluetooth. 
 
Inštalácia kábla zabudovaného autorádia  
 
Kábel pre stíšenie hlasitosti autorádia – „Mute“ je vybavený čiernymi ISO 
konektormi a jedným výstupom „line out“. 
 
Autorádio so vstupmi „line in“ 
Odporúčame použiť tento typ zapojenia tak, že pripojíte hnedý a zelený 
vodič rovnako aj žltý vodič pre „Mute“ na zadný panel autorádia. 
 
Autorádio s ISO konektormi 
Odpojte káblové zväzky pre audio a napájanie autorádia. 
Pripojte všetky konektory s dutinkami „Mute“ káble a napájacieho kábla 
k autorádiu. Pripojte napájacie káble a audio káble ku konektorom 
s nožíkom.  
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Ak je autorádio vybavené vstupom pre funkciu „Mute“ zapojte žltý vodič 
káblu mute – stíšenie na niektorý zo vstupov  „mute in“ 1, 2  alebo 3. 
 
Autorádio bez ISO konektorov 
Musíte si dokúpiť „ISO“ kábel s adaptérom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inštalácia napájacieho kábla 

 
Červený vodič napájacieho kábla musíte zapojiť na stály zdroj 

12V napätia, oranžový vodič pripojte na 12V napätie aktivované 
otočením kľúča v spínacej skrinke, čierny vodič uzemnite na kostru 
vozidla. 

Skontrolujte elektrické zapojenie napájacieho ISO kábla pre 
autorádio. 
Pri niektorých typoch vozidiel je potrebné zameniť polohu 
červeného a oranžového vodiča.  
Túto operáciu vykonáte jednoducho tak, že zameníte držiaky 
poistiek. 

Oranžový vodič nepripájajte na stály zdroj elektrického 12V 
napätia nakoľko v takomto prípade hrozí úplné vybitie autobatérie.  
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SCHÉMA ZAPOJENIA KÁBLOV 
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Inštalácia mikrofónu a konzoly  
 
Mikrofón: 
Mikrofón musí byť nasmerovaný na vodiča.  

Môžete ho umiestniť kdekoľvek na vozidle alebo  na 
LCD displeji. 
 
 

LCD obrazovka: 
Niekoľko montážnych prípravkov umožňuje umiestniť obrazovku 

obrazovku na rôzne miesta vo vozidle. 
 

Upevnenie na prístrojovú dosku 
Použite obojstrannú lepiacu pásku. 
Displej prilepte na čistú rovnú plochu prístrojovej dosky. 
 
 

Pomocou podstavca na prístrojovú dosku 
Po nasadení displeja na dodávaný podstavec, ho prilepte pomocou 
obojstrannej lepiacej pásky na prístrojovú dosku. 
Potom môžete displej natáčať do požadovanej polohy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Návod na montáž 
- Otáčajte „B“ zľava 
doprava, aby ste 
priskrutkovali „B“ na „A“.  
Použite iba skrutky „D“. 
- Kábel z „A“ pretiahnite cez 
otvor na „B“. 
Potom priskrutkujte „C“ na 
„B“. 
Použite iba skrutku „E“. 
Nezabudnite vložiť podložku 
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SAP 
Ak chcete využívať funkciu 
„Sim Access Profile“ na 
Vašom telefóne, postupujte 
podľa pokynov uvedených 
v kapitole GSM v návode 
na použitie. 

PÁROVANIE ZARIADENIA A PRVÉ POUŽITIE  
 
Pri prvom zapnutí je potrebné aby ste mobilný telefón spárovali s hands 
free súpravou. 
 

 
 
Na mobilnom telefóne aktivujte funkciu Bluetooth. 

Vyhľadajte periférne zariadenia:  
Podrobnejšie informácie sú uvedené v užívateľskom manuáli mobilného 

telefónu. (pozri časť Párovanie) alebo navštívte webovú stránku 
www.parrot.biz  

 Informácie vyhľadajte v časti 
Home /Support / Download. 
 

Po vyhľadaní sa na vašom 
mobilnom telefóne zobrazí  
informácia  „Parrot CK3100“. 

Zadajte kód 1234 a potvrďte. 
Na displeji sa zobrazí informácia 

„Pairing under way“ – prebieha 
párovanie.  

Po úspešnom pripojení sa na 
displeji zobrazí informácia „Pairing 
successful“. CK3100 sa takto pripojí 
k Vášmu mobilnému telefónu. Po pripojení 
sa na displeji zobrazí logo Bluetooth (s 
výnimkou telefónov vybavených profilom 
Headset). 

Pre niektoré typy telefónov postupujte 
podľa pokynov uvedených v časti „Párovanie telefónu“. Pri niektorých 
druhov telefónov sa na obrazovke zobrazuje názov Vášho mobilného 
telefónu a informácia o stave batérie a o mobilnej sieti. 
 
 
 

UPOZORNENIE 
Niektoré typy telefónov používajú 
funkciu Bluetooth špecifickým 
spôsobom. V menu „Preferences“ / 
Advanced Pref.“ /“Pair Telephone“ 
skontrolujte, či je tu uvádzaný 
model Vášho mobilného telefónu. 
Ak je uvedený, potom si zvoľte 
príslušnú možnosť. 
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Získali ste prístup k jednotlivým funkciám menu 
hands-free a sada oznamuje názvy jednotlivých 
položiek. 
Teraz je mobilný telefón pripojený k hands free 
sade a môžete ju používať na komunikáciu.  
 

Call: Prístup k adresáru mobilného telefónu. 
Prijať hovor: Pre prijatie hovoru stlačte zelené tlačidlo na hands free 

sade. 
 Ukončenie hovoru: Na ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo na 

hands free sade. 
Hlasová schránka. Hands-free umožňuje prístup do Vašej hlasovej 

schránky. Počas komunikácie kliknite na 
rolovacie koliesko. 
Zobrazí sa menu pomocou ktorého navolíte 
číslo a potvrdíte voľbu.  
Návrat do zobrazenia komunikácia je možný 
pomocou šípky. 

Funkcia opakovania: podržte zelené tlačidlo a hands free sade 
zatlačené niekoľko sekúnd. Aktivuje sa funkcia opakovaného vytáčania 
posledného volaného čísla.    

Nastavenie hlasitosti telefonického hovoru: 
Hlasitosť hovoru si nastavíte otáčaním 
rolovacieho kolieska. 
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MENU  
 
Menu CK3100 má nasledovné položky: adresár, výpis hovorov, voľba čísla, 
hlasové príkazy, nastavenia, SIM karta, GPS. 
 
Adresár   
 
Synchronizácia adresára mobilného telefónu 
s hands free sadou CK3100 je jednou 
z inovatívnych funkcii tohto zariadenia. 
Táto synchronizácia sa vykonáva automaticky 
a je prístupná pre mnohé modely mobilných 
telefónov.  
V prípade ak sa synchronizácia nevykonala automaticky, máte možnosť 
prenosu kontaktov z Vášho telefónu pomocou funkcie Bluetooth. Potrebné 
informácie o tomto úkone sú uvedené v užívateľskom manuáli mobilného 
telefónu v časti „Sending contacts via Bluetooth“ – posielanie kontaktov 
pomocou Bluetooth, alebo „Object push“ výber objektu. 
Funkcia príjem kontaktov pomocou Bluetooth je k dispozícii pre modely 
Sony Ericsson P800/P900 a pre mobilné telefóny s pamäťovou kartou typu 
SMART ak je prepojenie vykonané v príslušnom režime. 

(prečítajte si časť „ATTENTION“ v kapitole „Pairing“). Po odoslaní 
kontaktov do hands-free máte prístup k funkcii hlasovej identifikácie 
v menu „Voice commands“ – hlasové príkazy. 
 

Volanie z adresára 
  
Máte možnosť uskutočniť hovor pomocou 
menu: 

 Vyberte si možnosť adresár – Phonebook. 
Pomocou rolovacieho kolieska si vyberte 

počiatočné písmeno. 
Potvrďte svoju voľbu stlačením rolovacieho kolieska.  

Ak ste si vybrali meno osoby, ktorej chcete telefonovať:  
Stlačte zelené tlačidlo pre automatické vytočenie zvoleného čísla. 
Rolovacie koliesko umožňuje vybrať číslo zo zoznamu uložených čísel.  
Pre uskutočnenie hovoru stlačte zelené tlačidlo. 
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Posledné volania  
 
Toto menu zobrazuje zoznam posledných 
hovorov a delí sa na tri submenu: 
zmeškané hovory / prijaté hovory / volané 
hovory. 
 

Vyberte si požadované číslo. 
Stlačte rolovacie koliesko alebo zelené 

tlačidlo na opakované vytočenie volaného čísla. 
 
Vytočenie čísla 
 

Otáčaním rolovacieho kolieska doprava 
alebo doľava si vyberte číslo na ktoré chcete 
telefonovať.  

Stlačte rolovacie koliesko pre zvolenie čísla. 
Ikonka „kôš“ umožňuje zmazanie poslednej 
číslice. Po zadaní celého čísla stlačte zelené 
tlačidlo na vytočenie hovoru. 
 
 

Hlasové príkazy  
 
V tomto menu hands-free umožňuje programovanie funkcie hlasových 
príkazov. Menu je rozdelené na tri submenu: zoznam kontaktov / kľúčové 
slová / hlasová identifikácia. 
Pre pridelenie hlasovej značky niektorému z telefónnych čísiel si najskôr 
zvoľte písmeno.  
Kliknutím na rolovacie koliesko si vyberte požadované meno. 
Po zvolení mena kliknite na rolovacie koliesko čím aktivuje nahrávanie. 
Postupujte podľa jednotlivých pokynov, ktoré sú zobrazované na displeji. Po 
priradení hlasovej značky sa vpravo vedľa mena zobrazí symbol bubliny. 
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Kľúčové slová  
 
Kľúčové slová pre CK3100 sú: 
telephone – telefón, hang-up – zavesiť, address – domov, work – práca, 
mobile – mobil, general – hlavný, other – iný a preferred – preferovaný. 
Telephone: Umožňuje prijatie hovoru alebo aktivovanie hlasového 
vytáčania. 
Hang-up: Umožňuje ukončenie hovoru. 
Address, Office, mobile, general, other, preferred: sú kľúčové slová, 
ktoré sa dajú priradiť každému telefónnemu číslu. 
Tieto kľúčové slová umožňujú výber želaného čísla pokiaľ je k danému 
kontaktu priradených niekoľko telefónnych čísiel. Postup nahrávania je 
rovnaký ako pri kontaktoch. 
 
Nastavenie typu hlasovej identifikácie  
 
Hlasová identifikácia súpravy CK3100 je 
kompletnejšia ako u väčšiny mobilných telefónov 
a pracuje spoľahlivo aj v hlučnom prostredí. 
Hlasová identifikácia hands free vozidla: 
hlasové príkazy uložené do pamäte hands-free. 
Hlasová identifikácia mobilného telefónu: hlasové príkazy uložené do 
pamäte mobilného telefónu. 
 
Volanie pomocou funkcie hlasovej identifikácie  
 
Stlačte zelené tlačidlo a vyslovte „Telephone“ pokiaľ je slovo „Telephone“ 
uložené v pamäti. 
Po zaznení zvukového signálu vyslovte meno osoby, ktorej chcete 
telefonovať. 
Pokiaľ voľba prebehla úspešne, CK3100 zopakuje meno kontaktu, 
v opačnom prípade Vám po zaznení zvukového signálu poskytne druhú 
možnosť. 
Pokiaľ je k danému kontaktu priradené iba jedno číslo, CK3100 začne 
vytáčať číslo volanej osoby. 
Pokiaľ je k danému kontaktu priradených niekoľko telefónnych čísiel a ku 
každému číslu sú v pamäti uložené kľúčové slová, CK3100 po zaznení 
zvukového signálu ponúkne identifikáciu kľúčového slova, ktoré je priradené 
k danému telefónnemu číslu. 
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UPOZORNENIE 
Pokiaľ zrušíte pripojenie 
niektorého zariadenia, 
všetky hlasové pokyny 
ktoré boli k nim priradené 
budú vymazané.  

NASTAVENIA   
 
Toto menu Vám umožňuje prispôsobiť CK3100 Vašim osobným potrebám. 
 
Párované zariadenia   
 
Zoznam: Poskytuje možnosť prístupu 
k zoznamu periférnych zariadení, ktoré boli 
spárované s CK3100. 
Na výber máte možnosť pripojiť, odpojiť alebo 
vymazať telefón z pamäte. 
 
 
 
 
 
 
 
Jazyk  
 

Vyberte si požadovaný jazyk. 
Svoju voľbu potvrďte stlačením rolovacieho 

kolieska. 
 
Pokiaľ si zvolíte automatický režim, potom sa 
hands-free synchronizuje s jazykovou verziou 
Vašej SIM karty. (Táto možnosť je k dispozícii 
iba u niektorých druhov zariadení). 
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Hlasitosť  
 
Hlasové menu: 
Táto možnosť umožňuje upraviť nastavenie 
hlasitosti hlásení súpravy a nahraných 
hlasových pokynov. 
Zvonenie a mikrofón: 
Táto možnosť umožňuje nastavenie hlasitosti zvonenia a mikrofónu. 
Telefón: 
Táto možnosť umožňuje nastavenie hlasitosti komunikácie. 
 
Hlasové menu 
 
Táto funkcia umožňuje aktivovať alebo deaktivovať funkciu hlasovej 
asistencie. 
Názvy jednotlivých položiek menu sú oznamované hlasom v jazyku, ktorý 
ste si zvolili. 
Táto funkcia uľahčuje vyhľadávanie informácii z menu počas jazdy. 
 
Displej 
 
Súprava umožňuje prispôsobiť si zobrazovanie na displeji: 
 
Kontrast a jas:  
Pomocou rolovacieho kolieska si nastavte požadovanú úroveň kontrastu 
alebo jasu  a svoju voľbu potvrďte stlačením.  
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Zväčšený telefónny zoznam:  
Umožňuje výber možnosti pre nastavenie 
rozlíšenia zobrazovaného textu na displeji v 
menu „phonebook“ – adresár a „call log“ – výpis 
hovorov.  
 

 Vyberte si dvoj alebo trojriadkový režim zobrazovania. 
Svoj výber potvrďte stlačením rolovacieho kolieska.  
 
Automatická odpoveď  
 
Možnosť aktivácie a deaktivácie funkcie automatického prijímania hovoru. 
 
Informácia  
 
Verzia softvéru: 
Verzia softvéru / voľná pamäť. 
 
 
Hotline 
 
Naša horúca linka je Vám k dispozícii. Môžete nás kontaktovať 
prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. 
Viac informácii ma www.parrot.biz  
 
ROZŠÍRENÉ NASTAVENIA  
 
Toto menu poskytuje prístup k nasledujúcim funkciám: párovanie telefónu, 
object push -výber objektu, aktualizácia softvéru, režim demo. 
 
Párovanie telefónu 
 
Niektoré telefóny si vyžadujú pred prevedením párovania špecifické 
nakonfigurovanie hands-free. (napríklad model Sony Ericsson P900, PDA 
pomocou Windows CE). 
Zvoľte si vstup zodpovedajúci Vášmu mobilnému telefónu a vykonajte 
párovanie ihneď, ako sa na hands free objaví informácia „Pair your 
telephone“ – spárujte Váš telefón. 
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Object push – výber objektu 
 
Pred odoslaním kontaktov si niektoré mobilné telefóny môžu vyžadovať 
špecifickú konfiguráciu hands-free. (Pokiaľ Váš telefón nezobrazuje hands-
free v zozname zariadení na ktoré sa dajú odoslať kontakty, potom si 
aktivujte možnosť „Always active“ – stále aktívne.) 
Upozornenie: Takáto konfigurácia hands-free môže spôsobiť nesprávne 
fungovanie v kombinácii s niektorými telefónmi.  Preto Vám odporúčame, 
aby ste po odoslaní kontaktov nastavili hands-free na režim „Automatic“. 
 
Aktualizácia softvéru 
 
Túto funkciu použite, ak aktualizujete softvér pomocou Bluetooth Vašej 
hands-free z osobného počítača.  Táto možnosť sa po reštarte hands-free 
automaticky deaktivuje. 

Viac informácii nájdete na www.parrot.biz . 
 
Demo režim 
 
Spúšťa demo verziu Vašej hands-free. 
Pre deaktiváciu tohto režimu sa vyžaduje reštart hands-free. 
 
GPS CK3300 – CK3500 
 
Súčasťou výbavy súpravy CK3300 a CK3500 je 
modul GPS (Global Positioning System), ktorý 
umožňuje zistenie aktuálnej polohy vozidla.  
Táto informácia je k dispozícii pomocou funkcie 
Bluetooth na kanáli, ktorý je prístupný pre 
väčšinu PDA a telefónov 
vybavených pamäťovou kartou SMART 
(Smartphones).  
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Pripojenie k službe GPS 
 
Pokiaľ je PDA alebo telefón s pamäťovou kartou 
SMART  vybavený navigačným softvérom, jediné 
čo budete musieť urobiť, je spárovať toto 
periférne zariadenie so sadou CK3X00 a otvoriť 
sériové pripojenie na GPS port. Niektoré 
aplikácie navigačného systému umožňujú priamu voľbu zdroja GPS 
Bluetooth. 
Na Vašom zariadení si nastavte konfiguráciu GPS vo formáte 
NIMEA0183v2 9600, v prípade, že by ste potreboval zadať takúto 
informáciu.  
Po pripojení sa na displeji zobrazí ikonka GPS. 
 

Hlasové pokyny navigačného systému 
 
Hands-free umožňuje po pripojení CK3X00 k  
GPS vypočutie navigačných pokynov, ktoré sú 
prenášané reproduktormi vozidla. Navigácia tak 
prebieha v optimálnych podmienkach (táto 
funkcia je k dispozícii iba pri niektorých 
navigačných softvéroch). Aby ste mohli túto funkciu používať, stačí si na 
Vašom PDA alebo telefóne s pamäťovou kartou SMART otvoriť službu 
Earphone / Headset, ktorá je k dispozícii na hands-free. 
Pokiaľ si želáte volať alebo prijať hovor, hlasová služba sa automaticky 
vypne a potom zapne, aby ste mohli optimálne využívať funkcie, ktoré Váš 
telefón ponúka. 
 
GPS menu 
 
V tomto menu môžete úplne deaktivovať službu GPS, aby sa nikto iný 
nemohol k tejto službe pripojiť.  
V časti „Informácie“ sa zobrazujú presné údaje o konfigurácii GPS 
a o periférnom zariadení, ktoré je k danej chvíli k tejto službe pripojené, 
pokiaľ je služba aktívna.   
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VSTAVANÝ MODUL GSM – CK3500  
 
Súčasťou súpravy CK3500 je modul GSM/GPRS triedy 8/10. 
Prítomnosť tohto modulu umožňuje využívanie funkcie SIM Access Profile 
(SAP) na Vašom mobilnom telefóne alebo používanie CK3500 priamo ako 
mobilného telefónu v automobile bez mobilného telefónu s funkciou 
Bluetooth , k čomu potrebuje iba Vašu SIM kartu. Táto funkcia umožňuje 
používanie informácii ktoré sú uložené na SIM karte pre prístup k internetu 
pomocou modulu GPRS.  
SIM Access Profile (SAP) umožní pomocou Bluetooth používanie 
informácií uložených na SIM karte. Môžete využívať GSM anténu súpravy 
CK3500 a šetriť tak batériu Vášho mobilného telefónu vybaveného 
funkciou Bluetooth. 
 
Prepojenie 
 
Z bezpečnostných dôvodov je postup párovania telefónov s funkciou SAP 
rozdielny. Je potrebné aby ste si v časti „Preferences“ / „Advanced Pref.“ / 
Pair Telephone“ menu  zvolili SIM Access Phone.  
Na displeji CK3500 sa zobrazí 16-miestny číselný kód, ktorý je kódom pre 
pripojenie ktorý zadáte do svojho mobilného telefónu s funkciou SAP. 
Pokiaľ si CK3500 vyžiada PIN Vašej SIM karty, požiada Vás o jeho zadanie.  
 
Fungovanie 
 
Režim SIM Access je automaticky aktivovaný pokiaľ Váš mobilný telefón 
túto funkciu podporuje. 
CK3500 umožňuje používať tento režim ihneď, ako identifikuje Váš telefón a to 
bez prerušenia prevádzky. 
Rozhranie funguje rovnakým spôsobom ako pri telefónoch s funkciou 
Bluetooth. 
 
Menu SIM karta 
 
Toto menu umožňuje vkladať/meniť PIN kód Vašej SIM karty alebo 
deaktivovať režim SIM Access Profile. 
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