Eesti
Käesolev Parrot CK3100 LCD lihtsustatud juhend annab
teile peamised juhised, mis võimaldavad teil seadet lihtsalt
kasutada. Edasise informatsiooni saamiseks uurige kasutusjuhendit, mis on saadaval meie kodulehel: www.parrot.com
Teatud funktsioonide kasutamine sõltub ainult teie
telefonist

Parrot CK3100 LCD paigaldus
Parrot CK3100 LCD süsteemil on 4 ühendust:
- audio
- toide
- LCD ekraan
- mikrofon.
Enne elektroonilise ploki fikseerimist on soovitatav paigaldada kõik kaablid.

Vale ühendamise vältimiseks on iga kaabli jaoks
eraldi pistik.

Audiopistikute paigaldus
Kaasa antud Tumma režiimi kaablil on ISO-pistikud (mustad)
ja liiniväljund.
Liinisisendiga autoraadio
ŹUurige edasise informatsiooni saamiseks skeemi lk.6
1. Ühendage liiniväljund (roheline ja pruun juhe) autoraadio
lisasisendiga.
2. Ühendage vaigistuskaabel (kollane) autoraadio vaigistussisendisse.
ISO-pistikutega autoraadio
ŹUurige edasise informatsiooni saamiseks skeemi lk.7
1. Ühendage autoraadio ISO-pistikud lahti.
2. Ühendage vaigistuskaabli ja toitekaabli isaspistikud
autoraadioga.
3. Ühendage sõiduki audio- ja toitepistikud Parrot CK3100
LCD kaabli emaspistikutega.
Kui autoraadiol on vaigistussisend, ühendage audiokaabli
kollane juhe ühte sisendisse: „Mute in 1“, „Mute in 2“ või
„Mute in 3“. Oma autoraadio vaigistussisendi täpse asukoha
määramiseks uurige autoraadio kasutusjuhendit.
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Ilma ISO-pistikuteta autoraadio
Võite soetada ISO-adapterjuhtme, et kohandada oma
autoraadio Parrot CK3100 LCD ISO-ühendusele.
Edasise informatsiooni saamiseks uurige meie kodulehekülge
www.parrot.com
Toitekaabli paigaldus
Uurige oma autoraadio elektriskeemi.
Mõnel sõidukil peab punase ja oranži juhtme asukohad
omavahel vahetama.
Toitekaabli punane juhe peab olema ühendatud 12V alalisvooluga, oranž juhe 12V süütega ning must juhe maandusega.
Seda saab teha lihtsalt, kui vahetada omavahel Parroti kaablil
asuvad kaks juhtmekinnitust.
Autoraadio polaarsuse kontrollimiseks piisab, kui lülitate
sõiduki süüte pärast Parrot CK3100 LCD paigaldamist välja:
teade « Good bye » peab ilmuma ekraanile.
Ärge ühendage oranži juhet 12V alalispingega, see võib
sõiduki aku tühjaks laadida.
Mõnel autol ei ole sõiduki pistikutel +12V
süüdet. Siis peab oranži toitejuhtme ühendama
pärast süüdet kaitsmete karbiga või mõne teise
toiteallikaga.
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Mikrofoni ja konsooli paigaldus
Mikrofoni peab suunama juhi suunas ning selle võib
paigaldada päikesesirmi ja salongi tahavaatepeegli vahele.
Konsooli kinnitamiseks kasutage kaasas olevat kahepoolset
teipi. Asetage see armatuurlaua puhtale ja lamedale pinnale.
ŹMärkus: Uurige komplekti tarvikute paigaldamise kohta
edasise informatsiooni saamiseks skeemi lk. 4-5.
Elektroonilise ploki paigaldus
Vältige ploki paigaldamist:
- soojenduse või kliimaseadme lähedale
- päikese kätte
- metallseinte taha.

Telefonifunktsiooni kasutamine
Telefoni ühendamine Parrot CK3100 LCD-ga
Enne Parrot CK3100 kasutamist oma telefoniga, peate
mõlemad seadmed ühendama.
Kui te kasutate seadet esimest Parrot CK3100 LCD-ga
esimest korda, peate kaks seadet kõigepealt omavahel
sobitama: kui mõlemad seadmed on teineteist tuvastanud, ei
ole seda toimingut vaja enam teha.

Mõni telefon kasutab Bluetoothi-tehnoloogiat
erineval viisil. Kontrollige menüüst Preferences
/ Adv. Preferences / Pair a phone kas teie
telefoni mudel on nimekirjas. Seejärel valige
menüüst oma telefon.

1. Käivitage oma Bluetooth-telefonis Bluetooth välisseadmete otsing (uurige edasise informatsiooni saamiseks
oma telefoni kasutusjuhendit).
> Telefon näitab olemasolevate Bluetoothi
välisseadmete nimekirja.
2. Valige “Parrot CK3100 LCD”.
3. Sisestage PIN-kood 1234 ning kinnitage.
> Komplektile ilmub kiri „Pairing in progress“.
> Pärast õnnestunud sobitamist ilmub ekraanile kiri
„Pairing complete“. Parrot CK3100 LCD ühendub see
järel teie telefoniga.
> Nüüd on juurdepääs menüüdele ning käed-vabad
komplekt teatab nende nimed.
Telefoniraamatu kasutamine
Telefoniraamatu sünkroniseerimine Parrot CK3100 LCD-ga on
paljude telefonidega automaatne. Kui teie telefon ei võimalda
automaatset sünkroniseerimist, võite telefoni kontaktid kanda
komplektile üle Object Pushi kaudu. Uurige edasise informat-

siooni saamiseks oma telefoni kasutusjuhendit.
Te saate telefoniraamatu menüüst kõnet alustada.
1. Valige peamenüüst Phonebook.
2. Valige üks täht ning vajutage nupule.
> Kui kontakt on valitud:
- Vajutage rohelisele nupule, et alustada kõnet vaikimisi
numbrile.
- Võite kasutada nuppu, et valida kontakti erinevate
numbrite vahel.
Käsklused
- Sissetuleva kõne vastu võtmine
- Kõnetuvastusfunktsiooni aktiveerimine
Pikk vajutus: Viimasena valitud numbrile helistamine
Lühike vajutus kõne ajal: Kõne suunamine telefonile
(diskreetne režiim)

- Menüüs liikumine
- Kõne helitugevuse reguleerimine
- Lühike vajutus: Valiku kinnitamine
- Lühike vajutus kõne ajal: toonvalimise funktsiooni
aktiveerimine

- Sissetulevast kõnest keeldumine
- Kõne lõpetamine
- Menüüst väljumine
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Kõnetuvastusfunktsiooni kasutamine
Kõnetuvastusfunktsioon on saadaval pärast teie
kontaktide ülekandmist komplekti.
Menüü Voice commands abil saate programmeerida
käed-vabad komplekti kõnetuvastust. Alamenüü Selecting
voice reco abil saate valida kõnetuvastustüübi, mida soovite
kasutada:
- Hands-free kit : Käed-vabad komplekti mällu salvestatud
häälejäljed.
- Phone : Telefoni mällu salvestatud häälejäljed.
Häälejälje andmine kontaktile
1. Valige kontakti nime esimene täht ning vajutage nupule.
2. Valige kontakti nimi, kellele te soovite häälejälge anda.
3. Kui nimi on valitud, vajutage salvestuse käivitamiseks
nupule.
4. Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.
> Kui häälejälg on antud, ilmub nime kõrvale paremale
mullike
Märksõnade kasutamine
Parrot CK3100 LCD märksõnad on: phone, hang up,
home, work, mobile, general, other ja preferred.
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- phone : võimaldab kõne vastu võtta või käivitada kõnetu
vastusfunktsiooni.
- Hang up : lõpetab kõne.
- Home, work, mobile, general, other ja
preferred: märksõnad telefoninumbri kohta. Nende
märksõnade abil on võimalik valida telefoninumber, millele
helistada, kui kontaktil on mitu telefoninumbrit.
Märksõnade salvestamiseks valige Voice commands >
keywords ning tehke samamoodi kui häälejälgede salvestamisel.
Kõne tegemine kõnetuvastuse abil
1. Vajutage pikalt rohelisele nupule või öelge ”phone”
see märksõna on salvestatud.
> Kõlab helisignaal.
2. Öelge kontakti nimi.
> Parrot CK3100 LCD kordab õnnestumise korral nime,
vastasel juhul annab pärast helisignaali uue võimaluse.
> Kui kontaktil on üks telefoninumber, alustatakse kõnet.
> Kui kontaktil on mitu numbrit ja kui märksõnad
« Home, work jne. » on salvestatud, öelge selle
numbri märksõna, millele te tahate helistada.

