
 
 
 
 

  MULTICAN PRE PARROT CK3100  
 
 

Ovládanie hands-free sady PARROT CK3100 
prostredníctvom OEM ovládacích tlačidiel na volante 

vo vozidlách so zbernicou CAN-Bus 
 
 

Inštalační manuál 
 

MULTICAN 3100 je univerzálny adaptér, ktorý umožňuje ovládať hands-free sadu 
PARROT 3100 prostredníctvom OEM ovládacích tlačidiel na volante. Je určený pre 
vozidlá vybavené zbernicou CAN-Bus. 
Výber komunikačného protokolu prebieha automaticky. Adaptér sa  po pripojení ku 
konektoru sám synchronizuje a zvolí správny komunikační protokol podľa vozidla, do 
ktorého je nainštalovaní. 
 

Zapojení adaptéru 
1.   Zapojte hlavný vodič do 14 pinového konektoru Multicanu. 
2. Konektor ovládania hands-free sady  pripojte k príslušnému konektoru na hlavnom 

vodiči. 
3. ISO konektor Multicanu pripojte k ISO vodiči riadiacej jednotky Parrot. 
4. Žltý vodič, ktorý umožňuje ztlmenie hlasu, pripojte k žltému vodiči na hands-free 

Parrot. Pokiaľ je audio systém vo vozidle vybavený vodičom pre stlmenie, pripojte ho 
tiež k žltému vodiču. 

5. Podľa kapitoly Pripojenie zbernice CAN-Bus pripojte správne vodiče CAN H a CAN L. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upozornenie: Stav zapaľovania sleduje Multican. Nepripájajte oranžový vodič hands-free 
sady k zapaľovaniu. Zapojte žltý vodič Multicanu k žltému vodiču hands-free sady. 



 
 
 
 

Automatický výber protokolu  
Výber komunikačného protokolu prebieha automaticky. Po pripojení k konektoru sa 
adaptér automaticky  začne synchronizovať zo zbernicou, co je indikované blikajúcou 
červenou LED diódou. Ako náhle je synchronizácia dokončená, uskutoční adaptér výber 
príslušného komunikačného protokolu a následne sa  rozsvieti zelená LED dióda, ktorá 
oznamuje, že je adaptér pripravený k použití. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Možné problémy a ich riešenie 
 Adaptér nefunguje a LED dióda nesvieti. 

Skontrolujte, či je správne pripojenie napájanie. 
 Adaptér je správne pripojení na napájanie, ale LED dióda nesvieti. 

Skontrolujte, či je adaptér správne pripojení k zbernici CAN-Bus. 
 Adaptér je správne pripojení, ale červená LED dióda stále bliká. 

Adaptér sa nemôže synchronizovať so zbernicou, kontaktujte prosím predajcu alebo 
autorizovaný servis. 

 Adaptér je správne pripojení, ale červená LED dióda bliká nepravidelne. 
Skontrolujte, či je adaptér správne pripojení k zbernici CAN-Bus. 

 Adaptér je správne pripojení, ale červená LED dióda svieti. 
Adaptér sa synchronizoval so zbernicou CAN-Bus, ale nebolo možné určiť typ vozidla 
Kontaktujte prosím predajcu alebo autorizovaný servis. 

 
 

Záruční podmienky 
Na poškodenie adaptéru spôsobené výrobnou vadou sa vzťahuje záruka dva roky. 
K uplatneniu záruky je potrebné doložiť doklad o kúpe (daňový doklad). 



 
 
 
 

Pripojenie zbernice CAN-Bus 







 
 
 
 

Ovládanie hands-free sady 
 

Režim 1 – Ovládanie tlačidlami nastavenia hlasitosti 
(nie je k dispozícií žiadne tlačidlo pre ovládanie telefónu) 
 

Prijem prichádzajúceho hovoru 
Odmietnuť prichádzajúci hovor 
Ukončiť hovor 
Aktivovať hlasové vytáčanie 
 

Vytáčanie posledného volaného čísla 
 

Aktivovať diskrétny režim 
Ukončiť diskrétny režim 
 

Zvýšiť hlasitosť 
 
 

Znížiť hlasitosť 
 
 

Vstup do menu 
Resetovanie jednotky 

 

Krátko stlačiť Hlasitosť + 
Krátko stlačiť Hlasitosť – 
Krátko stlačiť Hlasitosť – 
Stlačiť krátko Hlasitosť + a následne 
krátko Hlasitosť – 
Stlačiť krátko Hlasitosť + a následne 
dlho Hlasitosť – 
Krátko stlačiť Hlasitosť + 
Stlačiť krátko Hlasitosť + a následne 
krátko Hlasitosť – 
Stlačiť krátko Hlasitosť + a následne 
Hlasitosť – toľkokrát, aby bola nastavená 
požadovaná hlasitosť 
Stlačiť krátko Hlasitosť – a následne 
Hlasitosť + toľkokrát, aby bola nastavená 
požadovaná hlasitosť 
Pomocou originálneho joysticku 
Pomocou originálneho joysticku 

 
 

Režim 2 – Jedno tlačidlo pre ovládanie telefónu 
 

Príjem prichádzajúceho hovoru 
Odmietnuť prichádzajúceho hovoru 
Ukončiť hovor 
Aktivovať hlasové Vytáčanie 
Vytáčanie posledného volaného čísla 
Aktivovať diskrétny režim 
Ukončiť diskrétny režim 
Zvýšiť hlasitosť 
Znížiť hlasitosť 
Vstup do menu 
Resetovanie jednotky 

 

Krátko stlačiť tlačidlo Tel 
Dlho stlačiť Tel 
Dlho stlačiť Tel 
Krátko stlačiť Tel 
Dlho stlačiť Tel 
Krátko stlačiť Tel 
Krátko stlačiť Tel 
Stlačiť krátko Hlasitosť + 
Stlačiť krátko Hlasitosť – 
Pomocou originálneho joysticku 
Pomocou originálneho joysticku 



 
 
 
 

Režim 3 – Dve tlačidla pre ovládanie telefónu 
 

Príjem prichádzajúceho hovoru 
Odmietnuť prichádzajúceho hovoru 
Ukončiť hovor 
Aktivovať hlasové Vytáčanie 
Vytáčanie posledného volaného čísla 
Aktivovať diskrétny režim 
Ukončiť diskrétny režim 
Zvýšiť hlasitosť 
Znížiť hlasitosť 
Vstup do menu 
Resetovanie jednotky 

 

Krátko stlačiť tlačidlo Príjem 
Krátko stlačiť tlačidlo Ukončiť 
Krátko stlačiť Ukončiť 
Krátko stlačiť Príjem 
Dlho stlačiť Príjem 
Krátko stlačiť Príjem 
Krátko stlačiť Príjem 
Krátko stlačiť Hlasitosť + 
Krátko stlačiť Hlasitosť – 
Pomocou originálneho joysticku 
Pomocou originálneho joysticku 


