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Ďakujeme Vám za zakúpenie hands-free sady Parrot CK3000 s hlasovým rozpoznávaním
využívajúcim rádio technológiu BluetoothTM.

Parrot CK3000 Vám ponúka nasledovné funkcie:
• Bezdrôtové rádiové spojenie s Vašim telefónom prostredníctvom Bluetooth;
• Obojsmerná hands-free konverzácia s potlačením ozveny a DSP;
• Redukcia hluku v pozadí;
• Hlasové rozpoznávanie - až 300 hlasových schém pre rozpoznávanie;
• Automatická synchronizácia Vášho telefonického adresára;
• Automatické stíšenie autorádia a prepojenie na reproduktory Vášho

automobilu;
• Párovanie až troch telefónov.

*  Platí iba pre vybrané typy telefónov

Ak inštaláciu Vášho CK3000 vykonal odborník, pokračujte priamo k časti Connection
Phase (fáza pripojenia). 

Zostava CK3000 tvorí elektronický riadiaci modul, mikrofón, číslicová klávesnica
s tlačidlami "On" a "Off" a dva ISO káblové zväzky pre pripojenie autorádia.

Elektronický ovládací modul:
Ovládací modul neinštalujte do blízkosti výhrevného článku klimatizácie.
Ovládací modul nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. Vystríhajte sa uzavretiu
jednotky do kovových komponentov - nepriaznivo sa prejavuje na kvalite pripojenia
Bluetooth.

Mikrofón
Mikrofón nasmerujte na vodiča a umiestnite ho uprostred medzi slnečnou clonou
a spätným zrkadlom.

Číslicová klávesnica:
Doporučujeme číselnú klávesnicu inštalovať na ľahko prístupné miesto, na prevážne
čistý a rovný povrch.
Pripojte číslicovú klávesnicu na konektor mute kábla (stíšenie).
Skontrolujte, či sa červené a zelené svetlo zapína, alebo vypína v závislosti od polohy
kľúča v zapaľovaní.

Pripojenie na mute vodič a vodič elektrickej energie:
Na mute kábli sa nachádzajú čierne ISO konektory.
Na kábli prívodu elektrickej energie sa nachádzajú sivé ISO konektory.

INŠTALÁCIA

POZNÁMKY:
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Autorádio s ISO zásuvkami:
Odpojte reproduktory autorádia a vodiče elektrickej energie.
K autorádiu pripojte zásuvku mute kábla a kábla prívodu elektrickej energie.
Káblové zväzky reproduktorov automobilu a prívodu elektrickej energie pripojte ku
konektorom.

Ak je autorádio vybavené vstupom pre mute signál, zapojte žltý vodič mute káblu do
"Mute in" 1, 2  alebo 3.
Informáciu o umiestnení vstupu pre mute signál nájdete v užívateľskej príručke pre
autorádio.

Upozornenie:
Červený vodič káblu prívodu elektrickej energie musí byť pripojený
na 12V stáleho napätia, oranžový vodič na 12V prepínané a čierny vodič
na uzemnenie.
Skontrolujte schému elektrického zapojenia ISO kábla na vedenie
elektrickej energie pre autorádio.

Pri niektorých automobiloch musí byť poloha červeného a oranžového
vodiča prehodená. Zámenu vykonáte jednouchým prehodením držiakov
poistiek.

V žiadnom prípade nezapájajte oranžový vodič na 12V stáleho napätia,
riskujete vybitie autobatérie.

Autorádio bez ISO konektorov:

Môžete použiť špeciálne adaptérové zväzky (nie sú účasťou základnej výbavy).
Ak nemáte adaptér, pripojte vodiče jeden po druhom.
Ak má autorádio vstup pre mute signál, pripojte žltý vodič mute kábla na tento vstup.

POZNÁMKY:
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PANASONIC

RESETTING

Nastavenie hlasitosti:

Nastavenie hlasitosti konverzácie vykonajte pomocou tlačidiel ovládania
hlasitosti slúchatka.

Súkromný režim:

Počas telefonického rozhovoru môžete krátkym stlačením zeleného tlačidla voliť medzi
režimom konverzácie pomocou hands-free sady alebo telefónom.

OBNOVENIE PÔVODNÝCH NASTAVENÍ CK3000 SA VYKONÁVA SÚČASNÝM
ZATLAČENÍM ČERVENÉHO A ZELENÉHO TLAČIDLA.
TOTO PLATÍ PRE VŠETKY TYPY TELEFÓNOV.

UPOZORNENIE! Resetovanie systému znamená novú fázu párovania  a vymazanie celej pamäte.
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Upozornenie:

CK3000 pracuje iba ak je kľúč zapaľovania v polohe on. Obe svetlá
číslicovej klávesnice musia svietiť.

Po nastúpení do Vášho vozidla a po otočení kľúča zapaľovania, by sa mal
Váš telefón spýtať, či si želáte vytvoriť Bluetooth spojenie s CK3000. Ak
si neželáte vytvoriť spojenie, môžete túto funkciu vypnúť. Ak si želáte
vytvoriť spojenie Bluetooth, otvorte si ponuku Menu a pomocou šípiek
hore a dole si vyberte položku "Bluetooth".
Potom rolujte v menu, až pokiaľ sa nedostanete do položky "view
paired devices" - zobrazenie spárovaných zariadení a stlačte "Select".
Objaví sa Vám <Parrot CK3000>, kliknite na "Options".
Rolujte pokiaľ sa nedostanete na "Request conn. Authorisation",
zadajte "Select".

Upozornenie:

Pred použitím spárujte CK3000 s Vašim telefónom. Viď návod nižšie.

PÁROVANIE S TELEFÓNMI NOKIA 6310, 6310I, 8910, 8910I, 6650 A 7600

NOKIA

Zapnite svoj mobilný telefón, kľúč zapaľovania dajte do polohy “On” a dva svetelné indi-
kátory na číslicovej klávesnici by sa mali rozsvietiť a tým indikovať zapnutie Vašej hands-
free sady. Teraz vykonajte s Vašim telefónom nasledovné úkony.

Otvorte si položku Menu a pomocou rolujte na položku "Bluetooth" a stlačte "Select".
Na aktiváciu Bluetooth použite "On".

do "Search for audio accessories" - vyhľadanie audio príslušenstva, stlačte
"Select".
Displej zobrazí správu "Searching for devices" - vyhľadávanie príslušenstva. Počkajte
prosím.
Displej zobrazí správu "Parrot CK v ...", stlačte "Select" na vytvorenie spojenia.
Displej zobrazí správu "Enter password" - zadajte heslo, stlačte 1234 a potom
"Select".       

Od tohto momentu, vždy po zatlačení tlačidiel Vášho telefónu by ste mali z reproduktorov
Vášho automobilu počuť vychádzajúci zvuk.

Viac informácii môžete získať vo Vašej užívateľskej príručke pre telefóny Nokia.

PANASONIC
Na odstránenie hlasového označenia pre dané meno si otvorte menu telefónu a vyberte
si voľbu "Contacts list".
Otvorte si položku "Voice Dial" menu a vyberte si meno, ktorého hlasové označenie
chcete vymazať. 
Stlačte "Menu".
Po kliknutí na "Play" si môžete vypočuť hlasové označenie pre dané meno.
kliknutím na "Delete" hlasové označenie uvedeného mena vymažete. 

KOMUNIKOVANIE

Telefonovanie pomocou hlasového rozpoznávania:

Pred použitím hlasového rozpoznávania, najskôr skontrolujte či máte túto funkciu
vo Vašom telefóne aktivovanú a či ste nahrali hlasové označenia pre požadované mena
v telefónnom zozname.  (pre viac informácii viď "Learning names" - učenie mien).

• Stlačte zelené tlačidlo a vyčkajte pokiaľ sa neozve tón a potom vyslovte meno
osoby, ktorej chcete telefonovať.

Príklad: Stlačte zelené tlačidlo, [Pípne CK3000, pípne telefón], Mikuláš.

Manuálne vytáčanie:

Požadované telefónne číslo vytočte na telefóne. Po začatí hovoru stlačte zelené tlačidlo
CK3000, čím prepnete hovor do režimu hands-free. 

Opakované vytáčanie posledného volaného čísla:

• Pre vytočenie posledného volaného čísla stlačte a podržte zatlačené zelené
tlačidlo.

Prijatie telefonické hovoru:

• Pre prijatie prichádzajúceho telefonického hovoru stlačte zelené tlačidlo.
• Ak si neželáte prijať prichádzajúci hovor, stlačte červené tlačidlo a hovor bude

presmerovaný na Vašu hlasovú schránku.

Dva súčasne prichádzajúce hovory:

• V prípade, ak telefonujete a na Váš telefón prichádza ďalší hovor, prístroj Vás na
túto skutočnosť upozorní výstražným tónom.

• Stlačte zelené tlačidlo raz a môžete komunikovať s novým účastníkom.
• Stlačte opäť zelené tlačidlo a vrátite sa k prvému telefonujúcemu účastníkovi.
• Na ukončenie hovoru stlačte jeden raz červené tlačidlo.
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UČENIE MIEN

KOMUNIKOVANIE

Pre priradenie hlasového označenia jednotlivým menám si pomocou šípiek ? alebo ?
otvorte adresár. Vyhľadajte si požadované meno a kliknite na "Details" a potom na
"Options". Vyhľadajte si možnosť "Add voice tag" - priraď hlasové označenie a kliknite
na "Select". 
Zobrazí sa nasledovná správa: "Press Start and then speak after tone" - stlačte Start
a po zaznení tónu hovorte.
Potom stlačte "Start" a vyslovte meno.

Pre odstránenie hlasového označenia ktoréhokoľvek mena si otvorte adresár a pohybuj-
te sa pomocou šípiek alebo a kliknite na "Details" potom na "Options". Vyhľadajte
si možnosť "Voice tag" a kliknite na "Select".
Kliknutím na "Change" môžete prehrať pôvodné hlasové označenie novým hlasovým
označením.
Kliknutím na "Erase" - vymazať, vymažete predchádzajúce hlasové označenie pre zvole-
né meno.

NOKIA

Telefonovanie pomocou hlasového rozpoznávania*:

• Stlačte zelené tlačidlo a počkajte, kým sa neozve tón a potom vyslovte meno
osoby ktorej chcete telefonovať.

Príklad: Stlačte zelené tlačidlo, [Píp], Mikuláš.

*  Hlasové označenie je možné priradiť iba 10 menám. Obmedzenie softvéru telefónov
značky Nokia.

Manuálne vytáčanie:

Na vytočenie požadovaného telefónneho čísla použite klávesnicu telefónu. Váš telefonic-
ký hovor bude automaticky prepojený do hands-free režimu. Číselná klávesnica dodáva-
ná spolu s CK3000 je Vašim základným prostriedkom pre uskutočňovanie a prijímanie
telefonických hovorov.

Opakované vytáčanie posledného telefónneho čísla:

• Stlačte a podržte zatlačené zelené tlačidlo.

Prijatie telefonické hovoru:

• Pre prijatie telefonického hovoru stlačte zelené tlačidlo.
• Ak si neželáte prijať hovor, stlačte červené tlačidlo a hovor bude presmerovaný 

na Vašu hlasovú schránku.

ERICSON & SONY ERICSON

PANASONIC

PÁROVANIE S TELEFÓNMI PANASONIC X70

UČENIE MIEN

Caller ID: Nezabudnite prosím, že ak máte aktivovanú túto možnosť, nebude počuť zvo-
nenie prichádzajúceho telefonického hovoru zo súpravy, ale iba zo samotného telefónu.
Zvonenie v súprave je deaktivované, čo umožňuje počúvanie hlasového označenia.

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštarto-
vaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom
automobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti nie-
koľkých metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

Zapnite Váš telefón, zapnite zapaľovanie automobilu a dve kontrolné svetlá na číslicovej
klávesnici by mali svietiť, čo signalizuje, že Vaša hands-free sada je zapnutá. Teraz vyko-
najte na Vašom telefóne nasledovné úkony.

Otvorte si Menu a vyberte si voľbu "Organizer", stlačte "Select".
Pokračujte do "Connect" a stlačte "Select".
Pokračujte do "Bluetooth" menu.
Potom si otvorte "On/Off" menu.
Ak tak nebolo urobené už skôr, vyberte si "On".
Stlačením choďte späť do "Bluetooth" menu.
Vyberte si voľbu "Discover &Pair"
Ak je vyhľadávanie ukončené, vyberte si voľbu "Parrot CK v ..." . Stlačte "Pair".
Na displeji si prečítate "Bluetooth passkey", zadajte kód 1234 a potom "OK".

Pred priradením hlasového označenia pre jednotlivé mená si musíte vo Vašom telefóne
aktivovať funkciu Voice Dialing - hlasové vytáčanie.
Otvorte si menu a vyberte si voľbu "Contacts list". Otvorte si "Settings" a vyberte si
voľbu "Voice Dial". Ak tak nebolo urobené už skôr, vyberte si "On".
Na priradenie hlasového označenia pre jednotlivé mená si najskôr otvorte menu
a potom "Contacts List".
Otvorte si voľbu "Voice Dial" a stlačte "Menu". Vyberte si voľbu "Add".
Vyberte si požadované meno a kliknite na "Menu" potom na "Recall".
Na displeji sa zobrazí nasledovná správa: "Please Record Your Voice!" - nahrajte pro-
sím Váš hlas. Stlačte "OK". Na displeji sa zobrazí "Voice Dial Recording" - nahrávanie
hlasového vytáčania. Vyslovte meno. Po vyslovení mena sa na displeji objaví požiadavka
na opätovné nahranie mena "Please Record Your Voice Again!". Stlačte "OK"
a vyslovte meno ešte raz. Ak je nahrávanie úspešné, na displeji telefónu sa zobraz sprá-
va "Voice Dial Set" - hlasové vytáčanie je nastavené. Ak nie, telefón Vás opäť požiada
o nahranie požadovaného mena.

22
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Dva súčasne prichádzajúce hovory:

• V prípade, ak telefonujete a na Váš telefón prichádza ďalší hovor, prístroj Vás na
túto skutočnosť upozorní pípnutím.

• Stlačte zelené tlačidlo raz a môžete komunikovať s novým účastníkom.
• Stlačte opäť zelené tlačidlo a vrátite sa k prvému telefonujúcemu účastníkovi.
• Na ukončenie hovoru stlačte jeden raz červené tlačidlo. 

Nastavenie hlasitosti:

Nastavenie hlasitosti konverzácie vykonajte pomocou tlačidiel ovládania
hlasitosti slúchatka. 

Súkromný režim:

Krátkym stlačením zeleného tlačidla môžete zvoliť  režim konverzácie medzi hands-free
sadou alebo telefónom.
Súkromný režim si môžete aktivovať aj na samotnom telefóne.
Podrobnejšie informácie máte uvedené v príručke užívateľa telefónu.

NOKIA

PÁROVANIE S TELEFÓNMI NOKIA 3650, 3600, N-GAGE a 6600
Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštarto-
vaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom auto-
mobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých
metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

Skontrolujte, či sa červené a zelené svetlo zapína a vypína podľa polohy kľúča v zapaľo-
vaní vozidla. Prvý krát by ste mali by ste počuť príkaz "Please pair device" - prosím  spá-
rujte zariadenie. Ak nie, vykonajte reštart CK3000, ktorý sa vykonáva súčasným stlače-
ním červeného a zeleného tlačidla.
• Na Vašom telefóne si otvorte hlavné menu a vyberte si:

ikonu CONNECTIVITY - prepojiteľnosť, potom ikonu BLUETOOTH pre
telefóny Nokia 3650 a 3600.
ikonu TOOLS, potom ikonu BLUETOOTH pre telefóny Nokia  N-GAGE
a 6600.

• Skontrolujte, či je BLUETOOTH nastavené na ON, stlačením pravej šípky si
vyberte PAIRED DEVICES - spárované zariadenia, stlačte OPTIONS.

• Vyberte si NEW PAIRED DEVICES - vyhľadávanie nových zariadení pre
párovanie.

• Stlačte STOP, vyberte si možnosť Parrot CK V ... (počkajte).
• Zadajte kód 1234 a stlačte OK.
Po pípnutí akceptujte požiadavku na pripojenie stlačením tlačidla YES.

ERICSON & SONY ERICSON
Známe problémy s týmto typom telefónu: po ukončení párovania, počkajte najskôr na
pípnutie, až potom uskutočnite telefonický hovor.

POUŽÍVANIE ŠPECIÁLNYCH FUNKCIÍ TELEFÓNU

Automatická odpoveď:
• Otvorte si kryt Vášho telefónu, vyberte si možnosť PHONE.
• Kliknite na možnosť EDIT, kliknite na PREFERENCES.
• Kliknite na HANDSFREE, a v zozname ANSWERING MODE - režimov pre

odpovede si vyberte after 5 seconds. 
• Na ukončenie práce a opustenie menu niekoľko krát kliknite na DONE.

Učenie mien:
Váš telefón umožňuje hlasové vytáčanie pre ktorékoľvek meno v zozname telefónu.
CK3000 podporuje túto funkciu. Stlačte tlačidlo PICK UP a po zaznení pípnutia vyslovte
meno uvedené v zozname telefónu.

• Otvorte si kryt Vášho telefónu, vyberte si voľbu PHONEBOOK.
• Vyberte si meno v zozname a kliknite na voľbu EDIT, kliknite na EDIT

CONTACT.
• Kliknite na voľbu VOICE DIALING, kliknite na RECORD, a po zaznení tónu

vyslovte meno.
• Na ukončenie práce a opustenie menu niekoľko krát kliknite na DONE.

Učenie mien: Nahrávanie mien vykonajte tak, že telefón máte priložený na Vašom uchu.
Hlasové príkazy Answer/Busy:
Váš telefón umožňuje, aby ste sa rozhodli, či telefonický hovor prijmete, alebo odmietne-
te a k tomuto účelu využíva hlasové príkazy, ktoré zodpovedajú významu slov "Answer" a
"Busy"- odpovedať / obsadený.

Najskôr si musíte nasledovným spôsobom aktivovať hlasové príkazy  answer/busy:

• Otvorte si kryt Vášho telefónu, v lište nástrojov si vyberte ikonu TELEPHONE.
• V menu EDIT si vyberte PREFERENCES.
• V položke VOICE CONTROL si aktivujte možnosť VOICE ANSWER.

Hlasové príkazy Answer/Busy: Nezabudnite prosím, že ak máte aktivovanú túto mož-
nosť, nebude počuť zvonenie prichádzajúceho telefonického hovoru zo súpravy, ale iba
zo samotného telefónu. Zvonenie v súprave je deaktivované, čo umožňuje využitie mož-
nosti zadávania hlasových príkazov.
Caller ID 
Počas prichádzania telefonického hovoru, Váš telefón môže identifikovať volajúceho
účastníka a vysloviť jeho meno, ak ste k jeho menu v zozname priradili hlasovú voľbu. 
Najskôr si musíte nasledovným spôsobom aktivovať voľbu caller ID: 
• Otvorte si kryt Vášho telefónu, v lište nástrojov si vyberte ikonu TELEPHONE.
• V menu EDIT si vyberte PREFERENCES.
• V položke VOICE CONTROL si aktivujte možnosť PLAY CALLER NAME.

21
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Po nastúpení do Vášho automobilu a po otočení kľúča zapaľovania, by sa
mal Váš telefón spýtať, či si želáte vytvoriť Bluetooth spojenie s CK3000. Ak
si neželáte vytvoriť spojenie, môžete túto funkciu vypnúť. 
V menu BLUETOOTH choďte pomocou pravej šípky do položky PAIRED
DEVICES Vyberte si " Parrot CK v..." a potom OPTIONS
Potom si vyberte SET AS AUTHORISED - nastaviť ako autorizované.

NOKIA

POUŽÍVANIE ŠPECIÁLNYCH FUNKCII TELEFÓNU

Opakované vytáčanie:
• Stlačte a podržte (zelené) PICK UP tlačidlo na klávesnici po dobu 2 sekúnd, čím

sa zopakuje vytáčanie posledného volaného čísla.

Duálny hovor:
• Ak sa Vám počas hovoru ozve pípnutie, stlačte (zelené) PICK UP tlačidlo na

klávesnici. Práve prebiehajúci hovor je podržaný a prichádzajúci hovor je prijatý.
• Na prepínanie medzi hovormi použite opäť tlačidlo PICK UP. 
• Na odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo HANG UP.

Súkromný režim:
• Počas hovoru stlačte na CK3000 tlačidlo PICK UP, čo Vám umožní prepínať

medzi hands-free a súkromným režimom. Privátny režim smeruje hovor do
telefónu.

Automatická odpoveď:
• Na Vašom telefóne si otvorte hlavné menu a zvoľte si ikonu pre nástroje TOOLS.
• Zvoľte si SETTINGS - nastavenia a potom si vyberte:

ikonu ACCESSORY pre telefóny Nokia 3650 a 3600.
ikonu ENHANCEMENT - rozšírené nastavenia pre telefóny Nokia N-GAGE
a 6000.

• Zvoľte si HANDSFREE, AUTOMATIC ANSWER, zvoľte OPTIONS, zvoľte
CHANGE, zvoľte ON a stlačte OK.

POZNÁMKA: nezabudnite, že možnosť Bluetooth musí byť nastavená na ON!

ERICSON & SONY ERICSON
Vymazávanie pamäte:
Kliknite na "Yes" a na displeji sa zobrazí "Clear memory?".
Stlačením "Yes" potvrdíte voľbu a prístroj Vám oznámi "Memory erasing in progress.
Please wait!" - Prebieha vymazanie pamäte, počkajte prosím. Na zrušenie stlačte "NO".
Vymazanie pamäte a reštart systému  je možný aj bez použitia Parrot menu. Na vykona-
nie tejto operácie je potrebné súčasné stlačenie a podržanie červeného a zeleného tla-
čidla.

Viac informácii môžete získať vo Vašej užívateľskej príručke pre telefóny Ericson alebo
Sony Ericson.

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

PÁROVANIE S TELEFÓNMI SONY ERICSON P800 A P900

PROBLÉMY RIEŠENIA
Váš telefón neidentifikuje hands-free sadu Vypnite a opätovne zapnite telefón.

Skontrolujte, či máte v telefóne aktivované
spojenie Bluetooth.

Váš telefón nie je identifikovaný Opakujte fázu pripojenia telefónu.
Pomalá identifikácia Vášho telefónu
po jeho zapnutí Nastavte sa ako hlavný užívateľ. Viď časť

“Menu Mode", "Parameters", "User".
Volaný účastník sa sťažuje na echo
počas hovoru. Znížte si úroveň hlasitosti pre

komunikáciu. 
* V prípade potreby nájdete viac informácii v užívateľskej príručke Vášho telefónu. 

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštarto-
vaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom
automobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti nie-
koľkých metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

Skontrolujte, či sa červené a zelené svetlo zapína a vypína podľa polohy kľúča v zapaľo-
vaní vozidla. Prvý krát by ste mali by ste počuť príkaz "Please pair device" - prosím  spá-
rujte zariadenie. Ak nie, vykonajte reštart CK3000, ktorý sa vykonáva súčasným stlače-
ním červeného a zeleného tlačidla.
• Otvorte si kryt Vášho telefónu, vyberte si ikonu BLUETOOTH v príkazovom

riadku. 
• Kliknite na SETTING, kliknite na ADD, (searching - vyhľadávanie).
• Pokračujte v činnosti a vyberte ikonu CK3000.
• Zadajte kód 1234 ako heslo, kliknite na DONE.
• V zozname BLUETOOTH zariadení sa Vám zobrazí "Parrot CK V ..." Kliknite

DONE.
20
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NOKIA

UČENIE MIEN

PHILIPS

PÁROVANIE S TELEFÓNMI PHILIPS FISIO 820 A 825

Váš telefón umožňuje hlasové označenie pre ktorékoľvek meno v zozname telefónu.
Pomocou CK3000 môžete využívať túto funkciu. Stlačte tlačidlo PICK UP a po zaznení
pípnutia vyslovte meno.

Učenie mien
• Na Vašom telefóne si zobrazte hlavné menu a vyberte si ikonu CONTACTS.
• Zo zoznamu si vyberte meno pre ktoré chcete zadať hlasovú voľbu a stlačte

OPTIONS.
• Vyberte si OPEN a stlačte SELECT.
• Vyberte si želané meno, zvoľte OPTIONS, zvoľte ADD VOICE TAG a stlačte

SELECT.
• Stlačte START a vyslovte zobrazené meno.
Viac informácii pre priradenie hlasového označenia je vo Vašej príručke užívateľa
mobilného telefónu.

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštarto-
vaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom auto-
mobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých
metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

Kliknite na tlačidlo "Menu" na Vašom telefóne.

Pre Fisio 820 zatlačte pokiaľ sa nedostanete na "Settings", potvrďte voľbu.
Stlačte tlačidlo pokiaľ sa nedostanete do "Accessories", potvrďte voľbu.

Pre Fisio 825 je potrebné stlačiť pokiaľ sa nedostanete do "Bluetooth", potvrďte
voľbu.

Zobrazí sa slúchadlo Bluetooth; voľbu je potrebné potvrdiť stlačením 5.
Na displeji sa zobrazí "Detect"; voľbu je potrebné potvrdiť stlačením 5.
Na displeji sa zobrazí "Parrot CK v ...", stlačte 5.
V hornom riadku displeja Vášho telefónu sa zobrazí  "Pairing" - párovanie. 
Zadajte heslo pre párovanie. 1234 a potom stlačte OK.
Úspešné párovanie je potvrdené pípnutím.

Viac informácii môžete získať vo Vašej užívateľskej príručke pre telefóny Philips.

ERICSON & SONY ERICSON
Parameters:
• Volume - hlasitosť: Táto funkcia umožňuje nastavenie hlasitosti CK3000.

Kliknite na Yes a vykonajte nastavenie hlasitosti pomocou  alebo . Na
potvrdenie voľby stlačte Yes.

• Auto answer - automatická odpoveď: Táto funkcia zapína alebo vypína systém
automatickej odpovede na prichádzajúci telefonický hovor. Kliknite na "Yes"
a potom si vyberte možnosť "Enable", alebo "Disable".

• User: Ak je k CK3000 pripájaných niekoľko telefónov, táto funkcia identifikuje
prioritný telefón. Telefón s najvyššou prioritou je telefón, na ktorý sa zariadenie
pokúsi najskôr presunúť telefonický hovor. 
Kliknite na Yes, na displeji sa zobrazí "Main user?", voľbu potvrďte stlačením
Yes.

• Caller ID - identifikačné číslo volajúceho: Táto funkcia Vám identifikuje
volajúceho. Ak je aktivovaná, potom sa pri prichádzajúcom hovore ozve meno
volajúceho, ak ste k jeho menu v zozname priradili hlasové označenie. Kliknite
na Yes a vyberte si možnosť "Enable" alebo "Disable". 

• Multi-tel: Táto funkcia sa nachádza v telefónoch Ericson a Sony Ericson, ktoré
sú vybavené iba "Headset" profilom. Jedná sa o nasledovné typy telefónov Ericson R520,
T39, T68m a prvý Sony Ericson T68i (softvérová verzia nižšia, ako R2E). Táto voľba
umožňuje simultánne použitie týchto rozličných telefónov počas použitia jedného spoje-
nia. Prvý telefón pripojený na CK3000 je hlavný telefón používaný pre spojenie so súpra-
vou namontovanou v automobile (až kým nebude vymazaný z pamäte). Ak je pre tento tele-
fón aktivovaná možnosť "Multi-Tel", potom CK3000 príjme prichádzajúce hovory z iných
telefónov iba vtedy, ak boli predtým párované s CK3000.
UPOZORNENIE: Funkcia "Multi-Tel" je teraz kompatibilná s nasledovnými typmi
telefónov T68i, T610, T616, Z600 a Z608 (so špecifickou verziou softvéru - viď
užívateľská príručka, kapitola "Phone Configuration" str. 12). Táto funkcia je akti-
vovaná, ak je zapnutý režim "Powersave", napr. režim "Headset profile" (viď uží-
vateľská príručka, kapitola "Phone Configuration" str. 12).  Ihneď po aktivovaní
tejto funkcie CK3000 musí identifikovať v tomto novom režime každý nový telefón.
Bude zrejme potrebné pripojiť každý telefón separátne na CK3000 a medzi kaž-
dou identifikáciou telefónu vykonať reštart.
Hlasové rozpoznávanie:
• Tel N°: Kľúčové slovo pre volanie V-cards ("Home", "Work", a "Cellular") môžete 

priradiť kliknutím na "Yes", Tel N°. Postup učenia hlasového rozpoznávania je
totožný, ako pri hlasovom označovaní mien.

• Keywords: Kľúčové slová sú "Phone" a "Hang up". Svoje vlastné slová musíte
nahrať pomocou funkcie "Wordspotting". 

• Wordspotting: Ak je táto funkcia aktivovaná, môžete na uskutočnenie alebo na 
ukončenie telefonického hovoru používať kľúčové slová.
- Aktivované: použite kľúčové slová, alebo tlačidlá
- Neaktivované: použite iba tlačidlá 

• Pers. Dic.: V automobilovej súprave sú kľúčové slová už nahrané, ale iba vo
francúzskom jazyku (jazykové prostredie sa nastavuje pomocou menu telefónu).
Ak chcete používať vlastné kľúčové slová.

19
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PHILIPS
KOMUNIKOVANIE

Telefonovanie pomocou hlasového rozpoznávania*:

Stlačte zelené tlačidlo na CK3000 a ozve sa pípnutie aj z telefónu aj zo súpravy automo-
bilu. Potom by ste mali vysloviť meno s ktorým by ste chceli telefonovať.

Príklad: Stlačte zelené tlačidlo, [Pípne CK3000, pípne telefón],Mikuláš.

*  Hlasové označenie je možné priradiť iba 40 menám. Obmedzenie softvéru telefónov
značky Philips.

Manuálne vytáčanie:

Na klávesnici telefónu navoľte požadované telefónne číslo.

Pri telefónoch typu Fisio 820, musíte prepnúť hovor na hands-free sadu manuálne.
Počas hovoru stlačte T, objaví sa ?, zvoľte si "On the headset" a potom potvrďte voľbu.

Telefóny typu Fisio 825, poskytujú možnosť prepojenia na hands-free ešte pred usku-
točnením hovoru. Vytočte požadované telefónne číslo, stlačte T až kým sa nedostanete
na "Headset call" a potom potvrďte voľbu.

Na zmenu hlasitosti použite menu telefónu.

Prijatie telefonické hovoru:

Pre prijatie prichádzajúceho telefonického hovoru stlačte zelené tlačidlo.
Ak si neželáte prijať hovor, stlačte červené tlačidlo a hovor bude presmerovaný na Vašu
hlasovú schránku.

Nastavenie hlasitosti:

Nastavenie hlasitosti konverzácie vykonajte pomocou tlačidiel ovládania
hlasitosti slúchatka.

Súkromný režim:

Stlačte tlačidlo v strede. až pokiaľ sa nedostanete na "On the headset" a potom
Select.

ERICSON & SONY ERICSON

MENU

Výhody používania profilu "Hands-free" sú nasledovné:
• Používanie hlasového rozpoznávania telefónu (nie hlasové voľby v CK3000).
• Trojsmerné telefonovanie a súkromný režim volený pomocou zeleného tlačidla.
• Využívanie rôznych CK3000/BT audio zariadení s rovnakým slúchatkom (pred

použitím CK3000 nemusíte vykonať voľbu "Set as a first").

Telefóny T68i okrem headset profilu majú aj hands-free profil, ktorý je v softvérovej verzii
R5C alebo vyššej.
Firmware všetkých nasledovné telefónov má profily hands-free aj handset: T610, T616,
T618, Z600 a Z608.
Pri použití CK3000 je hands-free profil používaný ako základný.
Pri najnovších telefónoch Sony Ericson je použitá nová funkcia , ktorá umožňuje podpo-
ru buď pre profil "hands-free" alebo pre "headset" profil: "Car Hands-free".

"Car Hands-free"

Nová funkcia nazývaná "Car Hands-free" je podporovaná nasledovnými typmi telefónov:
• Telefóny T68i so softvérovou verziou R8A015, alebo vyššou.
• Telefóny T610/T618 so softvérovou verziou R1L013, alebo vyššou.
• Telefóny T616 všetky softvérové verzie.
• Telefóny Z600 so softvérovou verziou R2D001, alebo vyššou.
• Telefóny Z608 so softvérovou verziou R2E004, alebo vyššou.
"Car Hands-free" umožňuje kompatibilitu telefónu na "Headset" profil, alebo na "Hands-
free" profil (menu "Connections", potom "Bluetooth", potom "Options").
Za účelom výberu medzi "Headset" A "Hands-free" profilom, si vyberte príslušný profil
v menu "Car Hands-free".
Voľbou režimu "Powersave" aktivujete Headset profil.  
Voľbou režimu "Advanced" aktivujete Hands-free profil.

Hlavné Menu tvoria štyri nasledovné časti:
"Phone Book", "Parameters", "Keywords" a "Reset Memory". Do ktorejkoľvek časti sa
môžete dostať pomocou a stlačením Yes.

V menu telefónu si otvorte "Extras" pre telefóny T39/T39m/R520m, alebo "Connect"
pre telefóny T68/T68m/T68i/T610/T616/T618/Z600/Z608.
Stlačte pokiaľ sa nedostanete na "Accessories" a potom stlačte "Yes".
Zobrazí sa Vám "Parrot Menu", kliknite na "Yes"; zobrazia sa Vám titulky v menu.

Phone book - adresár:
• Zoznam:  Zobrazuje zoznam mien uložený v pamäti telefónu. Mená, ku ktorým je

priradené hlasové označenie sú označené hviezdičkou (*).
• Učiť, alebo znovu naučiť meno, označiť požadované meno a stlačiť "Yes" na

potvrdenie voľby.
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ERICSON & SONY ERICSON
DÔLEŽITÉ:
1 - Ak voláte manuálne z telefónu T68i, komunikácia sa vykonáva cez slúchadlo, je
potrebné upraviť nastavenia telefónu tak, aby sa manuálne vytáčané hovory automaticky
uskutočňovali v hands-free režime.
V menu  telefónu si vyberte možnosť "Connect". 
ę pokiaľ sa nedostanete na "Bluetooth", stlačte "Yes". pokiaľ sa nedostanete na
"Options", stlačte "Yes":

pokiaľ sa nedostanete na "Ear piece sound", stlačte "Yes", vyberte si "Ear piece"
a stlačte "Yes".

2 - Ak je Váš telefón T68i okrem CK3000 párovaný ešte aj s iným slúchatkom (a je nasta-
vený na "Headset profile" - pozrite si príručku užívateľa telefónu, kapitola "Phone confi-
guration" strana 11)., potom musíte nastaviť Váš telefón tak, aby umožňoval príjem telefo-
nických hovorov cez CK3000.
Túto operáciu vykonáte nasledovným spôsobom:

pokiaľ sa nedostanete na "Bluetooth" a stlačte "Yes".
pokiaľ sa nedostanete na "Paired Devices" a stlačte "Yes". Vyberte si "Parrot CK

v ..."
pokiaľ sa nedostanete na "Set as a first" a voľbu potvrďte stlačením "Yes".

KONFIGURÁCIA TELEFÓNU

Oboznámenie sa s mikroprogramovým vybavením telefónu

Mikroprogramové vybavenie telefónu určuje, aké užívateľské programy Váš telefón pod-
poruje. Postupujte podľa nasledovných krokov, ktoré Vám umožnia zistiť akú verziu firm-
waru - mikroprogramového vybavenia máte vo Vašom telefóne.
Pri úvodnom zobrazení Vášho telefónu, použite JOYSTICK a stlačte ho raz napravo.
Stlačte STAR a stlačte JOYSTICK dvakrát naľavo a opätovne stlačte STAR.
Stlačte JOYSTICK raz doľava, stlačte STAR.
V skrytom menu si vyberte si možnosť "SERVICE INFO" - servisné informácie. Stlačte
"Yes".
Vyberte si možnosť "SOFTWARE INFO" a stlačte YES. Prvá zobrazovaná informácia je
verzia Vášho firmwaru - mikroprogramového vybavenia.

"Headset" a Hands-free" Bluetooth profily

Výhody používania profilu "Headset" - slúchatko sú nasledovné:
• Bluetooth prepojenie je aktívne iba počas telefonického rozhovoru (nižšia

spotreba energie z batérie).
• Možnosť využiť funkciu "MultiTel" (viď informácie o možnostiach "MultiTel"

uvedené nižšie).

Súkromný režim:PÁROVANIE S TELEFÓNMI SIEMENS S55, S56t

SIEMENS

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštarto-
vaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom auto-
mobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých
metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

Otvorte si menu, ? Settings a potvrďte voľbu pomocou "Select".
? "Mod/Data, potvrďte voľbu pomocou "Select", "Bluetooth" a kliknite na "Options".
Ak je aktivované Bluetooth, na displeji sa zobrazí "BT activated".
Ak Bluetooth nie je aktivované, na displeji sa zobrazí "Activate BT". Na aktiváciu funkcie
použite "Select".
? Pomocou "Access" vyhľadajte a potvrďte voľbu. Počkajte pokiaľ:

sa na displeji nezobrazí "1 Found" po ktorom nasleduje "Parrot CK3000 v ..." a voľbu
potvrďte pomocou "Select".
Na displeji sa zobrazí "Enter BT Pin for Parrot CK v... "  - zadajte BT Pin pre Parrot CK
v ..., zadajte 1234 a voľbu potvrďte pomocou "Select".
Na displeji sa zobrazí "Hands-free trusted" - hands-free potvrdené a párovanie bolo
úspešne vykonané.

DÔLEŽITÉ: Ak sa na konci procesu párovania na displeji telefónu nezobrazí sprá-
va "Hands-free trusted", celý postup zopakujte. Začnite vymazaním pamäte
CK3000 pomocou stlačenia oboch tlačidiel na 2 sekundy a vymazaním spárova-
ného zariadenia v zozname "Known devices" - poznané zariadenia v "Bluetooth"
menu.

UČENIE MIEN v CK3000

KOMUNIKOVANIE

Pozor: Ak pri Vašom telefóne dávate prednosť hlasovému rozpoznávaniu (obmedzené na
15 hlasových označení) vynechajte tento postup a nahrajte si svoje hlasové voľby priamo
z menu Vášho telefónu.

Podržte červené tlačidlo: na displeji telefónu sa zobrazí Váš adresár.
Vyberte si požadované meno a kliknite na "Select". Postupujte podľa hlasových pokynov. 

Telefonovanie pomocou hlasového rozpoznávania:

Krátko stlačte zelené tlačidlo, ozve sa [Píp], vyslovte meno osoby, ktorej chcete telefono-
vať.
Príklad: Stlačte zelené tlačidlo, [Pípne CK3000, pípne telefón], Mikuláš.
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Manuálne vytáčanie:

Požadované telefónne číslo vytočte na telefóne; Stlačte zelené tlačidlo na prepnutie hovo-
ru do režimu hands-free.
Opakované vytáčanie posledného volaného čísla:

Pre vytočenie posledného volaného čísla stlačte a podržte zatlačené zelené tlačidlo.

Prijatie telefonické hovoru:

Pre prijatie prichádzajúceho telefonického hovoru stlačte zelené tlačidlo.
Ak si neželáte prijať prichádzajúci hovor, stlačte červené tlačidlo a hovor bude presmero-
vaný na Vašu hlasovú schránku.

Dva súčasne prichádzajúce hovory:

V prípade, ak telefonujete a na Váš telefón prichádza ďalší hovor, prístroj Vás na túto sku-
točnosť upozorní pípnutím.
Stlačte zelené tlačidlo raz a môžete komunikovať s novým účastníkom.
Stlačte opäť zelené tlačidlo a vrátite sa k prvému telefonujúcemu účastníkovi.
Na ukončenie hovoru stlačte jeden raz červené tlačidlo. 

Nastavenie hlasitosti:

Nastavenie hlasitosti konverzácie vykonajte pomocou tlačidiel ovládania
hlasitosti slúchatka.

Súkromný režim:

Krátkym stlačením zeleného tlačidla môžete voliť medzi režimom konverzácie pomocou
hands-free sady, alebo telefónom.

Viac informácii môžete získať vo Vašej užívateľskej príručke pre telefóny Siemens.

SIEMENS
Namiesto slov "Telephone" alebo "Hang up" môžete použiť iné slová, ktoré Vám viac
vyhovujú.

Používanie možnosti "Wordspotting":

Na prijatie prichádzajúceho hovoru je potrebné vysloviť "Telephone". Ak si neželáte pri-
jať hovor, vyslovte "Hang up".

Manuálne vytáčanie:

Pre prijatie prichádzajúceho hovoru stlačte zelené tlačidlo. Ak si neželáte prijať hovor,
stlačte červené tlačidlo. Ak ste v režime "Automatic answer", hovor bude automaticky
spracovaný po 2 zvoneniach.

Dva súčasne prichádzajúce hovory:

V prípade, ak telefonujete a na Váš telefón prichádza ďalší hovor, prístroj Vás na túto sku-
točnosť akusticky upozorní tónom.
Stlačte zelené tlačidlo raz a môžete komunikovať s novým účastníkom.
Stlačte opäť zelené tlačidlo a vrátite sa k prvému telefonujúcemu účastníkovi.
Na ukončenie hovoru stlačte jeden raz červené tlačidlo.

Nastavenie hlasitosti:

Nastavenie hlasitosti konverzácie vykonajte pomocou tlačidiel telefónu.

Súkromný režim:

Môžete si aktivovať súkromný režim a presmerovať svoje telefonické hovory z CK3000 na
telefón. Túto operáciu môžete vykonať aj počas telefonického hovoru nasledovným
spôsobom:
• Otvorte si Menu "Calls", stlačte "Yes" a potom pokiaľ sa nedostanete
"Transfer sound" - prenes zvuk: stlačte "Yes". Na displeji sa zobrazí "Retrieve call in
phone? - ponechať hovor v telefóne. Stlačte "Yes".
• Môžete taktiež stlačiť zelené tlačidlo na prenos hovoru do slúchatka. Pre návrat
hovoru do režimu na hands-free sadu stlačte zelené tlačidlo. (Táto funkcia je prístupná iba
na slúchatkách podporujúcich profil hands-free; viď kapitola "Phone configuration" - str.
12 užívateľská príručka).

ERICSON & SONY ERICSON
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ERICSON & SONY ERICSON
PÁROVANIE S TELEFÓNMI ERICSON R520M, T39/T39M, T68/T68M A SONY ERICSON T68I

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštarto-
vaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom auto-
mobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti niekoľkých
metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup:

DÔLEŽITÉ: Ak chcete používať CK3000 pre telefóny Ericson T39/T39m, R520m,
T68/T68m a Sony Ericson T68i, musíte najskôr deaktivovať infračervený senzor
telefónu (IrDA). Postupujte podľa nasledovných doporučení: Otvorte si Menu,
zvoľte si "Extras", alebo "Connect"; stlačte pokiaľ sa nedostanete na položku
"Infrared port", stlačte "Yes", potom stlačte pokiaľ sa nedostanete na
"Disabled" a voľbu potvrďte stlačením "Yes".

Po zapnutí zapaľovania automobilu je potrebné pri telefónoch typu Ericson R520m,
T68/T68m a T39/T39m vykonať nasledovné úkony.

• Pre telefóny T68/T68m aT68i si otvorte možnosť "Connect", potom
"Bluetooth" a ďalej postupujte ako je uvedené nižšie.

• Pre telefóny R520 aT39/T39m stlačte pokiaľ sa nedostanete na možnosť
"Extras", potom stlačte pokiaľ sa nedostanete na "Bluetooth" a stlačte "Yes". 

Stlačte pokiaľ sa nedostanete na "Paired devices" a stlačte "Yes". 
Stlačte "Add device" a "Yes". Zvoľte si možnosť "Phone initiates" - inicializácia telefónu,
stlačte "Yes", potom stlačte a vyberte si "Headset", alebo "Hands-free", stlačte "Yes"
a na displeji sa zobrazí "Prepare headset".
Zobrazí sa "Searching". 

Keď sa na displeji zobrazí "Parrot CK v ..." stlačte "Yes". 
"Add to Parrot devices" - pridať k zariadeniam Parrot, stlačte "Yes".
Na displeji sa zobrazí "Connection key", alebo "Enter Password", zadajte kód 1234
a stlačte "Yes".
Fáza pripojenia je ukončená a na displeji sa zobrazí "Pairing succeeded" - párovanie
úspešné.
Potom stlačte tlačidlo "Yes" na potvrdenie názvu Vášho nového párovaného zariadenia.

Pre telefóny, ktoré majú "Hands-free" profil sa počiatočná synchronizácia vykonáva manu-
álne (viď "Phone configuration" - konfigurácia telefónu na strane 12).  Prosím, otvorte si
Menu telefónu, stlačte "Connect" stlačte "Accessories". Stlačte "Yes" a na dis-
pleji sa zobrazí "Parrot Menu" a Váš zoznam v telefóne bude synchronizovaný s CK3000. 

ERICSON & SONY ERICSON
Pre uskutočnenie hovoru použitím "Wordspotting" - upresnenie slova (musí byť aktivova-
ná, viď Parrot Menu, Voice Recognition):

Povedzte: "Telephone", počkajte na pípnutie a vyslovte meno osoby, ktorej chcete tele-
fonovať.

Príklad: "Telephone", [Pípne], Mikuláš;

Ak máte v pamäti pre jedno meno uložených niekoľko čísiel, hovor využívajúci hlasové roz-
poznávanie sa uskutoční podľa nasledovnej schémy:

Povedzte: "Telephone" a počkajte na pípnutie, vyslovte meno osoby, ktorej chcete tele-
fonovať. CK3000 zopakuje meno a vydá pípnutie; potom musíte určiť číslo, ktoré sa má
volať "Home", "Work" alebo "Cellular".

Po každom slove musíte počkať na pípnutie.

Príklad: "Telephone, [Píp], Mikuláš, [Píp], cellular".

Pre ukončenie hovoru povedzte "Hang up" - zavesiť.

Manuálne vytáčanie:

Na vytočenie požadovaného telefónneho čísla použite klávesnicu telefónu. Váš telefonic-
ký hovor bude automaticky presmerovaný na CK3000. 

Opakované vytáčanie posledného telefónneho čísla:

Stlačte a podržte zatlačené zelené tlačidlo.

Prijatie telefonického hovoru:

Telefóny Ericson a Sony Ericson poskytujú dve možnosti, ako sa dá prijať telefonický
hovor.

1 Klávesnica
• Pre uskutočnenie alebo prijatie telefonického hovoru stlačte zelené tlačidlo.
• Pre ukončenie telefonického hovoru stlačte červené tlačidlo.

2 Kľúčové slová (aktivovaná funkcia Wordspotting)
• Pre uskutočnenie, alebo prijatie telefonického hovoru povedzte "Telephone"
• Pre ukončenie telefonického hovoru povedzte "Hang up" - zavesiť.
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PÁROVANIE S TELEFÓNMI SONY ERICSON T610, T616, T618, Z600 A Z608 

SONY ERICSON

Uvedené zariadenia je potrebné spárovať pri prvom zapnutí CK3000, alebo po reštarto-
vaní hands-free sady. Následne sa vždy nadviaže spojenie medzi súpravou vo Vašom
automobile a telefónom, ak sa obe zariadenia nachádzajú od seba vo vzdialenosti nie-
koľkých metrov. Po nadviazaní spojenia sa ozve pípnutie.

Postup: 

DÔLEŽITÉ: Skontrolujte, či sa červené a zelené svetlo zapína, alebo vypína
v závislosti od polohy kľúča v zapaľovaní. Pri týchto telefónoch ak chcete
používať CK3000 je potrebné najskôr deaktivovať infračervený senzor tele-
fónu (IrDA). Postupujte podľa nasledovných doporučení.
Connections, Activation IR, vyberte si "Deactivate" a voľbu potvrďte stlače-
ním "Selection".

Váš telefón je zapnutý. Zapnite zapaľovanie automobilu. Pre párovanie vykonajte nasle-
dovné úkony.

• Zvoľte si "Conections", potom "Bluetooth".
• Párovanie vykonáte pomocou "Hands-free", alebo "My Peripherals".
• Vyberte si "Hands-free" a voľbu potvrďte stlačením "Selection".
• Na displeji sa zobrazí "Add a hands-free device?" - pridať zariadenie

hands-free a voľbu potvrďte stlačením "Yes".
• alebo si alternatívne vyberte "My Peripherals" a voľbu potvrďte stlačením

"Selection".
• Zobrazí sa "New Peripheral", stlačte "Add" - pridať.
• Skontrolujte, či je hands-free v správnom režime a ak máte kódový kľúč, stlačte

OK.
• Chvíľu počkajte, na displeji sa zatiaľ zobrazí "Searching for hands-free

devices" - vyhľadávanie hands-free zariadení.
• Telefón vyhľadáva všetky zariadenia, ktoré majú profil pre hands-free.
• Potom sa zobrazí "Parrot CK v ...", stlačením "Selection" potvrdíte voľbu.
• Zadajte kľúčový kód 1234 a stlačte OK.
• Proces párovania sa blíži ku koncu a na displeji sa zobrazí "Parrot CK v... added

to my peripherals" - Parrot CK v... je pridaný k mojim zariadeniam.

Používanie špeciálnych funkcii telefónu

Pre synchronizáciu Vášho telefónneho zoznamu s Vašim CK3000 postupujte nasledov-
ným spôsobom:
Connections, Accessories, Parrot Menu.
Podrobnejšie informácie môžete získať v užívateľskej príručke Vášho telefónu. 

ERICSON & SONY ERICSON

Za účelom priradenia hlasového označenia jednotlivým menám vo Vašom telefónnom zoz-
name, si najskôr otvorte menu telefónu a postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, aby
ste sa dostali do "Parrot Menu". Otvorte si menu a vyberte si možnosť "Phone book" -
adresár. Uvidíte svoje záznamy v zozname. Na vytvorenie hlasového označenia si zvýraz-
nite zvolené meno a stlačte "Yes". Ozve sa výzva "Click on "Yes" and say the name dis-
played" - stlačte yes a vyslovte zobrazené meno. Ak budete požiadaný, opakujte uvede-
ný postup. Mená, ku ktorým ste priradili hlasové označenie budú označené (*).

VÝSTRAHA!

Správna artikulácia pri zadávaní mien je veľmi dôležitá. Spoľahlivosť hlasového vytáčania
závisí vo veľkej miere od kvality záznamu. Pre optimálny výkon, postupujte podľa nasle-
dovných doporučení:

Hovorte zreteľne a prirodzene.
Zvukový záznam vykonávajte v tichom prostredí.
Vypnite motor, rádio a vetranie.
Zavrite dvere a okná automobilu.

Príklad:
Otvorte si Main Menu, Phone book, List a stlačte Yes a vyberte meno, ktorému
chcete priradiť hlasovú voľbu.
Ozve sa výzva: "Click on Yes and say name displayed" - kliknite na yes a vyslovte
zobrazené meno.
Stlačte "Yes" a povedzte: "Mikuláš". Systém zopakuje: "Click on Yes and repeat
Mikuláš"
Opäť tlačte "Yes" a zopakujte: "Mikuláš".

UČENIE MIEN

KOMUNIKOVANIE

DÔLEŽITÉ: Ak CK3000 povie "Speak louder" - hovorte hlasnejšie, musíte po píp-
nutí zreteľne a hlasnejšie zopakovať meno. Pre lepšie výsledky je potrebné, aby
sa výslovnosť čo najviac zhodovala s už nahraným hlasovým označením.

Telefonovanie pomocou hlasového rozpoznávania:

Stlačte zelené tlačidlo na CK3000, počkajte kým sa neozve pípnutie zo súpravy
a z telefónu a potom by ste mali vysloviť meno osoby ktorej chcete telefonovať.

Príklad: Stlačte zelené tlačidlo, [Pípne CK3000, pípne telefón], Mikuláš;

Pre ukončenie hovoru stlačte červené tlačidlo.


