MULTICOMM PRE CK 3000 EVOLUTION
UNIVERZÁLNY adaptér pre
ovládanie hands-free sady PARROT EVOLUTION
prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante
Inštalační manuál
MULTICOMM je univerzálny adaptér, ktorý umožňuje ovládať hands-free sadu PARROT
EVOLUTION prostredníctvom odporového OEM ovládania na volante.
Po pripojení adaptéru je možne v niektorých jednoduchých krokoch uskutočniť nastavenie tak,
aby jednotlivé tlačidlá na volante ovládali príslušné funkcie hands-free sady.

Zapojení adaptéru
1. Zapojte hlavný vodič do 14-pinového konektoru Multicommu.
2. Konektor ovládania hands-free sady alebo ukončovací terminál pripojte k príslušnému konektoru na

hlavnom vodiči.
3. ISO konektor Multicommu pripojte k ISO vodiču riadiacej jednotky Parrot.
4. Žltý vodič ktorý vedie z Multicommu, ktorý umožňuje stlmenie hlasu, pripojte k
žltému vodiču na hands-free Parrot. Pokiaľ je audio systém vo vozidle vybavení vodičom

pre stlmenie, pripojte ju tiež k žltému vodiču.
5. Podľa kapitoly pripojenia signálových vodičov pripojte správne vodiče V1 a V2.

Záručné podmienky
Na poškodenie adaptéru zapríčinené výrobnou vadou sa vzťahuje záruka dva roky.

K uplatneniu záruky je potrebné doložiť doklad o kúpe (daňový doklad).

Programovanie a funkcie adaptéru
Po pripojení adaptéru Multicomm je potrebné naprogramovanie tak, aby bolo možné
komunikovať v rámci komunikačného protokolu vo vozidle. Pomocou Multicommu je

možné ovládať funkcie hands-free sady priamo tlačidlami na volante.

Programovanie adaptéru
Režim 1 – Ovládanie tlačidiel nastavenie Hlasitosti (nie je k dispozícii žiadne tlačidlo
pre ovládanie telefónu)
1. Zastrčte kľuč do zapaľovania a otočte ním do polohy 1 a zároveň skontrolujte, či blikla

LED dióda Multicommu.
2. Stlačte ovládacie tlačidla presne v tomto poradí:
Hlasitosť –
Hlasitosť +
Posun na predchádzajúcu skladbu
Posun na nasledujúcu skladbu
Každé stlačenie tlačidla bude potvrdenie bliknutím LED diódy. Po stlačení

posledného tlačidla zostane dióda svietiť.
3. Vypnite zapaľovanie a počkajte, pokiaľ LED dióda nezhasne.
4. Teraz zapnite zapaľovanie. LED dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť. Tým je

programovanie ukončené.
Režim 2 – Jedno tlačidlo pre ovládanie telefónu
1. Zasuňte kľuč do zapaľovania a otočte ním do polohy 1 a zároveň skontrolujte, či blikla
LED dióda Multicommu.
2. Stlačte ovládacie tlačidla presne v tomto poradí:
Hlasitosť –
Hlasitosť +
Posun na predchádzajúcu skladbu
Každé stlačenie tlačidla bude potvrdenie bliknutím LED diódy.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Posun na nasledujúcu skladbu, pokiaľ dióda nezhasne.
4. Stlačte krátko tlačidlo Tel, dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť.
5. Vypnite zapaľovanie a vyčkajte, pokiaľ LED dióda nezhasne.
6. Teraz zapnite zapaľovanie. LED dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť. Týmto je
programovanie ukončené.
Režim 3 – Dve tlačidlá pre ovládanie telefónu
1. Zastrčte kľuč do zapaľovania a otočte ním do polohy 1 a zároveň skontrolujte, či blikla

LED dióda Multicommu.
2. Stlačte ovládacie tlačidla presne v tomto poradí:
Hlasitosť –
Hlasitosť +
Posuň na predchádzajúcu skladbu
Každé stlačenie tlačidla bude potvrdené bliknutím LED diódy.
3. Stlačte a podržte tlačidlo Posuň na nasledujúcu skladbu, pokiaľ dióda nezhasne.
4. Stlačte a podržte tlačidlo Príjmu hovoru, pokiaľ dióda nezhasne.
5. Stlačte krátko tlačidlo ukončiť hovor, LED dióda sa rozsvieti a zostane svietiť.
6. Vypnite zapaľovanie a počkajte, pokiaľ LED dióda nezhasne.
7. Teraz zapnete zapaľovanie. LED dióda by sa mala rozsvietiť a zostať svietiť. Tím je
programovanie ukončené.

Pripojenie signálových vodičov

Upozornenie: Pokiaľ sa nepoužíva vodič V2, pripojte ho k uzemneniu.

Ovládanie hands-free sady
Režim 1 – Ovládanie tlačidiel nastavenie Hlasitosti
(nie je k dispozícií žiadne tlačidlo pre ovládanie telefónu)
Príjem 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

Posun na nasledujúcu položku menu

Posun na predchádzajúcu položku menu

Potvrdiť výber položky menu
Zrušte výber položky 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 následné
Hlasitosť – toľko krát, aby bola nastavená
požadovaná Hlasitosť
Stlačiť krátko Hlasitosť – a následne
Hlasitosť + toľko krát, aby bola nastavená
požadovaná Hlasitosť
Stlačiť krátko za sebou tlačidlá Posun
na nasledujúci, posun na predchádzajúci
posuň na nasledujúci a posuň na
predchádzajúci
Podržať Posun na nasledujúcu po dobu 10
sekúnd alebo spisknete Krátko Hlasitosť +
a následne Hlasitosť Podržte Posun na predchádzajúci po dobu
10 sekúnd alebo
stlačte krátko Hlasitosť – a následne
Hlasitosť +
Krátko stlačte Hlasitosť +
Krátko stlačte Hlasitosť –
Stlačte 5x za sebou tlačidla Hlasitosť –
a Hlasitosť +

Režim 2 – Jedno tlačidlo pre ovládanie telefónu
Príjem prichádzajúceho hovor
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

Posun na nasledujúcu položku menu

Posun na predchádzajúcu položku v menu
Potvrdiť výber položky menu
Zrušiť výber položky 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
Krátko stlačiť Hlasitosť +
Krátko stlačiť Hlasitosť –
Stlačiť Krátko za sebou tlačidlá Posun
na nasledujúcu, Posun na predchádzajúcu,
Posun na nasledujúcu a Posun na
predchádzajúcu
Podržať Posun na nasledujúcu po dobu 10
sekúnd alebo
stlačiť Krátko Hlasitosť +
Podržať Posun na predchádzajúcu po dobu
10 sekúnd alebo stlač krátko Hlasitosť –
Krátko stlačiť Tel
Dlho stlačiť Tel
Stlačiť 5x za sebou tlačidla Hlasitosť –
a Hlasitosť +

Režim 3 – Dve tlačidla pre ovládanie telefónu
Prijať prichádzajúci hovor
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

Posun na nasledujúcu položku menu

Posun na predchádzajúcu položku menu
Potvrdiť výber položky menu
Zrušiť výber položky menu
Resetovanie jednotky

Krátko stlačiť tlačidlo Prijať
Krátko stlačiť tlačidlo Ukončiť
Krátko stlačiť Prijať
Krátko stlačiť Prijať
Dlho stlačiť Prijať
Krátko stlačiť Prijať
Krátko stlačiť Prijať
Krátko stlačiť Hlasitosť +
Krátko stlačiť Hlasitosť –
Stlačiť Krátko za sebou tlačidla Posuň
na nasledujúce, Posun na predchádzajúce,
Posun na nasledujúce a Posuň na
predchádzajúce
Podržať Posun na nasledujúcu po dobu 10
sekúnd alebo stlačiť Krátko Hlasitosť +
Podržať Posun na predchádzajúce po
dobu 10sekúnd alebo stlačiť Krátko
Hlasitosť –
Krátko stlačiť Prijať
Dlho stlačiť Ukončiť
Stlačiť 5x za sebou tlačidla Hlasitosť –
a Hlasitosť +

