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PRE VOZIDLÁ  
S CAN BUSOVOU 
ZBERNICOU   

 

Technické údaje   

  

Parrot MULTICAN  
Inštalovateľná ovládacia sada na volant  
 
Napäťové špecifikácie 
Prevádzkové napätie: 12 voltov (DC) 
Maximálna spotreba: 30mA 
Pohotovostný režim: < 1mA 
 
Rozmery 
Dĺžka: 67 mm - šírka: 67 mm 
výška: 26 mm - hmotnosť: 130 gramov 
 
Balenie obsahuje 
1x Parrot MULTICAN ovládacia skrinka 
1x CAN bus kábel 
2x koncové guľové konektory - samica 
1x inštalačná príručka   
 
Dokumentácia  
Návod na použite, užívateľská príručka na 
našej stránke:  www.parrot.com 

 

Riadi auto sady Parrotu 

Parrot MULTICAN využíva existujúce povely 

volantu na ovládanie Parrot Bluetooth® hands-free 

auto sady. Nemusí sa preto inštalovať prídavná 

viditeľná časť; Parrot MULTICAN využíva iba 

existujúce ovládacie tlačidlá na volante a používa 

sa na receiver auta a auto sadu Parrot bez 

akýchkoľvek rušenia. Dostupná je jedna 

MULTICAN sada pre Parrot CK3000 

EVOLUTION a jedna pre Parrot CK3100 LCD. 

Vysoká kompatibilita 

Parrot MULTICAN spolupracuje so všetkými 

možnými ovládacími prvkami a je kompatibilný 

s 15 značkami áut. Zoznam značiek a modelov je 

dostupný na www.parrot.com 

Plná integrácia 

S rozhraním Parrot MULTICAN, ovládajte autorádio 

cez volantu. A keď Váš volant nemá dostatočne veľa 

tlačidiel,  Parrot MULTICAN používa  určitú 

kombináciu tlačidiel na vykompenzovanie tých ktoré 

chýbajú. Používanie MULTICAN s Parrot CK3000 

EVOLUTION vám umožní zbaviť sa užívateľského 

rozhrania, a nadobudnite plne neviditeľné 

Bluetooth® hands-free riešenie! 

Technológia CAN 

Technológia Controller Area Network (CAN) je 

štandardní serial bus, pôvodne vyvinutý v rokoch 

1980 Robertom Boschom, pre prepojenie 

elektronickej riadiacej jednotky. CAN bol špeciálne 

navrhnutý aby bol robustní v elektromagnetických 

‘náročných’ prostrediach (napr. autách). Hoci bol 

pôvodne vytvorený pre automobilový priemysel, 

spojovacie vedenie CAN je dnes používané vo 

viacero vsadených ovládacích aplikáciách ktoré 

požadujú silné ochranu pred magnetickým pólom. 
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