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BEVEZETÉS 
A Bluetooth® technológia, rádióösszeköttetés segítségével, rövid 
hatótávolságú hang- és adatátvitelt tesz lehet vé. Ez a drótnélküli 
technológia lehet vé teszi egy sor elektronikus berendezés 
csatlakoztatását és a mobiltelefonok és egyéb elektronikus berendezések 
kommunikációs lehet ségeinek kib vítését.  

A Parrot S.A. társaság székhelye, melyet 1994-ben Henri SEYDOUX 
Párizsban található, a gyorsan terjeszked  cégek közé tartozik.  A társaság 
már a kezdetekt l fogva hangreprodukcióval összefügg  technológiákra és 
adatátvitelre szakosodik, melyek felhasználhatóak a telekommunikációs 
technológiák területén a jelek távolsági továbbítására és az autóiparban.  

A Parrot CK 3100 Hands-free készülék lehet vé teszi az Ön számára 
mobiltelefonja használatát a gépkocsijában, miközben garantálja a 
legnagyobb felhasználói kényelmet és a lehet  legmagasabb biztonsági 
szintet.  

 A hívó és a hívott fél neve megjelenik a kijelz n.  
 A telefonkönyv hozzáférhet  a kezel felületr l.  
 A hangparancsok használata és a hangazonosítás lehet vé teszi a 

 telefon funkcióinak használatát a nélkül, hogy a kezét le kéne vennie 
 a volánról.  

 A telefonbeszélgetés a gépkocsi hangszóróinak segítségével zajlik.    

Funkciók 

A kijelz n keresztül hozzáférhet a telefonkönyvhöz. 
 A hívó nevének megjelenítése.  
 Hangazonosítás.  
 Hanger -szabályozás.  
 A beépített autórádió lehalkulása.  
 Konferencia-beszélgetés létrehozása. 
 Hívás fogadása és befejezése 

hangparanccsal. 
    
A csomagolás tartalma 

 LCD kijelz  Tápkábel   
 Elektronikus egység 
 Mikrofon 
 „Mute“ kábel  
 Használati utasítás 
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A CK3100 KÉSZÜLÉK BESZERELÉSE 

Az elektronikus egység beszerelése
A CK3100 irányítóegységének 4 kimenete van:  

 Autórádió  LCD kijelz  Áramforrás  Mikrofon  
Javasoljuk, hogy csatlakoztassa az összes kábelt, miel tt rögzítené a 
vezérl egységet. Minden kábelnek különböz  konnektora van, a helytelen 
csatlakoztatást megel zend .
A vezérl egységet ne szerelje a f tés vagy a klimatizáció közelébe.   
Ügyeljen arra, hogy a berendezés ne legyen kitéve közvetlen 
napsugárzásnak. Kerülje a rendszer fém falak mögé szerelését, amelyek 
csökkenthetik a Bluetooth technológián alapuló összeköttetés min ségét.  

A beépített autórádió kábelének csatlakoztatása
Kábel az autórádió lehalkítására – „Mute“ fekete ISO konnektorokkal  van 
ellátva és egy „line out“ kimenettel.  

Autórádió „line in“ bemenetekkel 
Javasoljuk, hogy ennél a típusú bekötésnél a barna és a zöld vezetéket 
valamint a sárga „Mute“ vezetéket csatlakoztassa az autórádió hátuljához.  

Autórádió ISO konnektorokkal 
Kösse le az autórádió audió- és tápvezetékeit.  
Csatlakoztassa az autórádióhoz az összes hüvelyes konnektorú „Mute“ kábelt 
és tápkábelt. Csatlakoztassa a lábas konnektorú táp- és audió kábeleket.  
Ha az autórádió rendelkezik „Mute“ bemenettel, csatlakoztassa a sárga 
mute – lehalkítás vezetéket valamelyik „mute in“ 1, 2  vagy 3 bemenethez. 

Autórádió ISO konnektorok nélkül 
Be kell szereznie egy ISO adapter kábelt.

A tápkábel csatlakoztatása 
A tápkábel piros vezetékét csatlakoztassa a 12 V-os állandó 

feszültségforrásra, a narancssárga vezetéket pedig a 12 V-ra a 
gyújtáson, a fekete vezetékkel pedig földelje le a járm  vázára 
kötve.  

Ellen rizze az autórádió ISO tápkábelének elektromos bekötését.  
Némely járm típusnál fel kell cserélni a piros és narancssárga 
vezetékeket.  
Ezt legegyszer bben úgy hajthatja végre, hogy felcseréli a 
biztosítékokat.  

Semmi esetre se kösse a narancssárga vezetéket a 12 V-os állandó 
feszültségforráshoz, mert azzal annak teljes kisülését okozza.  
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A KÁBELEK BEKÖTÉSI RAJZA

Hangszórók 

1 – Jobb hátsó
2 – Jobb első
3 – Bal első
4 – Bal hátsó
 

Autórádió 

„Mute” kábel Tápkábel 

Mikrofon 

Konzol 

A kocsi bekötése
Tápkábel  
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A mikrofon és a konzol beszerelése  

Mikrofon: 
A mikrofont a sof r felé kell irányítani.  Bárhol 
elhelyezheti a kocsiban vagy az LCD kijelz n.  

LCD kijelz :
Néhány szerelési kellék lehet vé teszi a kijelz  különböz

helyekre történ  elhelyezését a gépjárm vön belül.  

Rögzítés a m szerfalon 
Használja a kétoldalas ragasztószalagot.  
A kijelz t ragassza a m szerfal tiszta, egyenes felületére.  

Talpazat segítségével a m szerfalra  
A kijelz  rögzítése után a mellékelt talpazatra, ragassza fel azt a 
m szerfalra a kétoldalas ragasztószalag segítségével. 
Ezután a kijelz t a megfelel  helyzetbe forgathatja. 

Összeszerelési útmutató  
- Forgassa a „B-t“ balról 
jobbra, hogy ezzel 
felcsavarozza a „B-t“ az „A-
ra“.  
Csak a „D“ csavarokat 
használja.  
- Az „A“ kábelt húzza át a 
„B“ nyílásán keresztül.  
Ezután csavarozza fel a „C-
t“ a „B-re“.  
Csak az „E“ csavart 
használja.  
Ne feledje el felhelyezni az 
alátétet.  

A: LCD kijelző
B: Talpazat 

C: Hátsó tartóelem 
E: Fém csavar (10 mm) 

D: Műanyag csavar (10 mm) 
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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

TELEFONKÖNYV 

HÍVÁSOK 

Nem fogadott hívások 
Fogadott hívások 
Hívott számok

HANGPARANCSOK 

Telefonkönyv  
Kulcsszavak  

Hívás, befejezés, Haza, Munkahely, Mobil, Alap, Egyéb, Átmeneti  

Hangfelismerés választása 
Hands-Free 

Hívás

BEÁLLÍTÁSOK 

Párosított berendezések 

Nyelv 

Hangerő

A kijelző menüje 

Csengés 
Mikrofon 
Hívás

Hangos menü 

Kijelző

Kontraszt 
Fényerő
Kinagyított telefonkönyv 
Sorrend

Automatikus válasz 

Információk 

Hotline 

Bővített beállítás 

Párosítás telefonnal… 
Objektum kiválasztása 
A szoftver frissítése 
Demó változat

SIM kártyák 

GPS 

VÁLASSZON SZÁMOT 
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SAP 
Ha a „Sim Access Profile“
funkciót szeretné használni
telefonján, akkor a
Használati utasítás GSM
fejezetének utasításai
szerint járjon el.   

A BERENDEZÉS PÁROSÍTÁSA ÉS ELS  HASZNÁLATA   

Az els  bekapcsolás alkalmával szükséges, hogy a mobiltelefont párosítsa 
a hands-free készlettel. 

A mobiltelefonon aktiválja a Bluetooth funkciót. 
Keresse meg a perifériákat:   
Részletesebb információt a mobiltelefonja kezelési útmutatójában 

találhat, (keresse meg a Párosítás részt) vagy látogassa meg a 
www.parrot.biz honlapot.

Az információkat a következ
részben találja: Home /Support / 
Download. 

A keresés befejezése után az Ön 
mobilján megjelenik a „Parrot 
CK3100“ felirat.  

Adja meg az 1234 kódot, majd 
er sítse meg azt.  

A kijelz n megjelenik a „Pairing 
under way“ – párosítás folyamatban 
felirat.   

Sikeres csatlakoztatás után a kijelz n
megjelenik a „Pairing successful“ felirat. A 
CK3100 csatlakozott az Ön 
mobiltelefonjához. A csatlakozás után a 
kijelz n megjelenik a Bluetooth logó (kivéve 
a Headset profillal rendelkez  telefonokat). 

Néhány telefon esetében „A telefon 
párosítása” részben található utasítások 
szerint járjon el. Néhány telefontípus esetében a kijelz n az Ön 
telefonjának megnevezése jelenik meg, valamint információ a telefon 
akkumulátorának állapotáról és a mobilhálózatról.  

FIGYELMEZTETÉS 
Néhány telefon specifikusan
használja a Bluetooth funkciót. A
„Preferences“ menüben/ Advanced
Pref.“ /“Pair Telephone“
ellen rizze, hogy szerepel-e az
Ön mobiltelefonjának típusa. Ha
szerepel, akkor válassza a
megfelel lehet séget.
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Most már hozzáfér a menü egyes funkcióihoz, a 
hands-free készülék és a készlet ismerteti az 
egyes tételek megnevezését.  
A mobiltelefon csatlakozott a hands-free 
készlethez és készen áll a kommunikációra.  

Call: hozzáférés a mobiltelefon telefonkönyvéhez.  
Hívás fogadása: A hívások fogadására nyomja meg a hands-free 

készlet zöld gombját.  
Hívás befejezése: A hívások befejezésére nyomja meg a hands-free 

készlet piros gombját.  
Hangpostafiók. A hands-free készülék a hozzáférést az Ön 

hangpostafiókjához. Kommunikáció közben 
kattintson a forgó vezérl gombra.  
Megjelenik egy menü, melynek segítségével 
kiválaszthatja a számot és meger sítheti 
választását.  
A visszatérés a kommunikáció üzemmódba a 
nyíl segítségével lehetséges.  

Ismétlési funkció: tartsa néhány másodpercig lenyomva a hands-free 
készlet zöld gombját. Ezzel aktiválódik az utolsó hívott szám 
újratárcsázásának funkciója.    

A telefonbeszélgetés hangerejének 
beállítása: A beszélgetés hangerejét a forgó 
vezérl gomb tekerésével állíthatja be.  
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MENÜ 

A CK3100 menüjében a következ  tételek találhatók: telefonkönyv, 
híváslista, számválasztás, hangparancsok, beállítások, SIM kártya, GPS. 

Telefonkönyv 

A mobiltelefon telefonkönyvének, a CK3100 
hands-free készlettel történ  szinkronizálása a 
berendezés egyik innovatív funkciói közé 
tartozik.  
Ez a szinkronizálás automatikusan megy 
végbe, és sokféle mobiltelefon modell részére hozzáférhet .
Abban az esetben, ha a szinkronizálás nem történik meg automatikusan, 
lehet ség van a névjegyek átvitelére a Bluetooth funkción keresztül is. 
Ennek végrehajtásáról a szükséges információkat megtalálja mobiltelefonja 
használati útmutatójában a „Sending contacts via Bluetooth“ – névjegyek 
küldése Bluetooth segítségével részben, vagy az „Object push“ – objektum 
kiválasztása részben.  
A névjegyek fogadása Bluetoothon keresztül funkció a Sony Ericsson 
P800/P900 modellek számára hozzáférhet  és a SMART típusú 
memóriakártyát használó mobiltelefonok számára, amennyiben létrejött az 
összeköttetés a szükséges üzemmódban.  

(olvassa el az „ATTENTION“ részt a „Pairing“ fejezetben). A névjegyek 
elküldése után a hands-free készülékre, hozzáférhet vé válik a 
hangazonosító funkció a „Voice commands“ – hangparancsok menüben. 

Hívás a telefonkönyvb l

A következ  menü segítségével is lehet sége 
nyílik hívások kezdeményezésére:  

 Válassza ki a telefonkönyvet – Phonebook. 
A forgó vezérl gomb segítségével válassza 

ki a kezd bet t.  
A forgó vezérl gomb lenyomásával er sítse meg választását.   

Ha már kiválasztotta a személy nevét, akit fel akar hívni:  
Nyomja meg a zöld gombot a választott szám automatikus tárcsázására.  
A forgó vezérl gomb lehet vé teszi a szám kiválasztását az elmentett 

számok közül.  
A hívás létrehozásához nyomja meg a zöld gombot.  
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Az utolsó hívások  

Ez a menü jeleníti meg az utolsó hívások 
listáját, és három almenüre tagolódik:  
nem fogadott hívások / fogadott hívások / hívott 
számok.  

Válassza ki a hívandó számot.  
Nyomja meg a forgó vezérl gombot vagy a 

zöld gombot a hívott szám ismételt 
tárcsázására.  

Telefonszám tárcsázása  

A forgó vezérl gomb elforgatásával jobbra 
vagy balra válassza ki a számot amelyet hívni 
akar.  

A szám kiválasztására nyomja meg a forgó 
vezérl gombot.  
A „kosár” ikon lehet vé teszi az utolsó szám 
törlését. A szám megadása után, a hívás 
kezdeményezéséhez nyomja meg a zöld 
gombot.  

Hangparancsok 

A hands-free készülék ezen menüje lehet vé teszi a hangparancsok 
funkció beprogramozását. Ez a menü három almenüre oszlik: névjegyek 
listája / kulcsszavak / hangazonosítás.  
Ha valamelyik telefonszámhoz hangparancsot szeretne rendelni, el ször is 
válassza ki a bet t.  
A forgó vezérl gombra kattintva válassza ki a kívánt nevet. 
A név kiválasztása után, kattintson a forgó vezérl gombra, ezzel aktiválva 
a hangrögzítést. 
Haladjon az egyes parancsok szerint, amelyek megjelennek a kijelz n. A 
hangparancs hozzáadása után, jobbra a név mellet megjelenik egy 
buborék ikonja. 
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Kulcsszavak 

Kulcsszavak a CK3100 készülékhez: 
telephone – telefon, hang-up – letesz, address – haza, work – munkahely, 
mobile – mobil, general – f /els dleges, other – egyéb és preferred – 
el nyben részesített. 
Telephone: Lehet vé teszi a hívás fogadását vagy a hangtárcsázás 
aktiválását. 
Hang-up: Lehet vé teszi a hívás befejezését. 
Address, Office, mobile, general, other, preferred: az egyes 
telefonszámokhoz rendelhet  kulcsszavak. 
Ezek a kulcsszavak lehet vé teszik a kívánt szám kiválasztását, 
amennyiben az adott névjegyhez több telefonszám is tartozik. A rögzítés 
menete azonos a névjegyek rögzítésének menetével.  

A hangazonosítás típusának beállítása 

A CK3100 készlet hangazonosító rendszere 
teljesebb, mint a mobiltelefonok többségénél és 
megbízhatóan m ködik zajos környezetben is.  
A hands-free készlet hangazonosítója: a 
hands-free készülék memóriájába elmentett 
hangparancsok.  
A mobiltelefon hangazonosítója: a mobiltelefon memóriájába elmentett 
hangparancsok.  

Hívás kezdeményezése hangazonosítás segítségével 

Nyomja meg a zöld gombot, mondja ki a „Telephone“ szót, amennyiben a 
„Telephone“ szó el van mentve a memóriában.  
A hangjelzés után mondja ki a személy nevét, akinek telefonálni akar.   
Amennyiben a választás sikeresen ment végbe, a CK3100 megismétli a 
nevet, ellenkez  esetben a hangjelzés elhangzása után újabb lehet séget 
kínál fel Önnek.  
Amennyiben az adott névjegyhez csak egy szám tartozik, a CK3100 
megkezdi a hívandó személy tárcsázását.  
Amennyiben az adott névjegyhez több telefonszám is tartozik és minden 
számhoz található kulcsszó is a memóriában, a CK3100 a hangjelzés 
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FIGYELMEZTETÉS 
Amennyiben megszünteti 
valamelyik berendezés 
kapcsolódását, az összes 
hozzájuk tartozó 
hangparancs törl dik.  

elhangzása után felkínálja a kulcsszó megadásának lehet ségét, amely az 
adott telefonszámhoz tartozik.  
BEÁLLÍTÁSOK  

Ez a menü lehet vé teszi az Ön számára a CK3100 testre szabását az Ön 
személyes szükségleteinek megfelel en.   

Párosított berendezések   

Lista: Lehet vé teszi a CK3100 párosított 
perifériák listájának megtekintését.  
A következ  lehet ségek közül választhat: 
csatlakozás, szétkapcsolás vagy a telefon 
törlése a memóriából.  

Nyelv 

Válassza ki kívánt nyelvet.  
Választását er sítse meg a forgó 

vezérl gomb megnyomásával.  

Amennyiben az automatikus üzemmódot 
választja, akkor a hands-free készülék az Ön 
SIM kártyájának nyelvével szinkronizálódik. (Ez 
a lehet ség csak néhány berendezéstípusnál áll 
rendelkezésre).  
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Hanger

Hangos menü: 
Ez a lehet ség lehet vé teszi a készlet 
jelentéseinek és a rögzített hangparancsok 
hangerejének beállítását.  
Csengés és mikrofon: 
Ez a lehet ség lehet vé teszi a csengés hangerejének és a mikrofonnak a 
beállítását.  
Telefon: 
Ez a lehet ség lehet vé teszi kommunikáció hangerejének beállítását.  

Hangos menü 

Ez a funkció lehet vé teszi a hangos menü funkciójának aktiválását 
vagy deaktiválását.  
A menü egyes tételeinek megnevezését azon a nyelven közli a 
készülék, amelyet Ön beállított.  
Ez a funkció megkönnyíti az információk menet közbeni kikeresését.   

Kijelz

A készlet lehet vé teszi a kijelz  testre szabását: 

Kontraszt és fényer :
A forgó vezérl gomb segítségével állítsa be a kontraszt és a fényer
kívánt szintjét, majd választását er sítse meg annak megnyomásával.  
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Kinagyított telefonkönyv: 
Lehet vé teszi a megjelenített szöveg 
felbontásának kiválasztását a kijelz n, a 
„phonebook“ – telefonkönyv és a „call log“ – 
híváslista menükben.  

 Válassza ki a megjelenítés két- vagy háromsoros üzemmódját.  
Választását er sítse meg a forgó vezérl gomb megnyomásával.  

Automatikus válasz 

Az automatikus hívásfogadási funkció aktiválásának és deaktiválásának 
funkciója.  

Információ  

A szoftver változata: 
A szoftver változata / szabad memória.  

Hotline

Forró vonalunk az Önök rendelkezésére áll. Elérhet bennünket drótpostán 
vagy telefonon.  
B vebb információ a www.parrot.biz - en.  

B VÍTETT BEÁLLÍTÁSOK 

Ez a menü lehet vé teszi a hozzáférést a következ  funkciókhoz: telefon 
párosítása, object push – objektum kiválasztása, szoftverfrissítés, demó 
üzemmód.  

A telefon párosítása 

Némely telefonon, a párosítás megkezdése el tt, a hands-free készülékkel 
speciális konfigurálást kell végrehajtani. (például Sony Ericsson P900 
modell, PDA Windows CE segítségével).  
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Válassza ki a mobiltelefonjának megfelel  bemenetet, és azonnal végezze 
el a párosítást, mihelyst a hands-free készüléken megjelenik a „Pair your 
telephone“ – párosítsa telefonját információ.  

Object push – az objektum kiválasztása 

Némely mobiltelefonon, a névjegyek elküldése el tt, a hands-free 
készülékkel speciális konfigurálást kell végrehajtani. (Amennyiben az Ön 
mobiltelefonja nem mutatja a hands-free készüléket azon berendezések 
listáján, amelyekre névjegyeket lehet küldeni, akkor aktiválja az „Always 
active“ – mindig aktív lehet séget.)  
Figyelmeztetés: Az ilyen konfiguráció a hands-free készülékkel, bizonyos 
telefonokkal kombinálva, helytelen m ködést eredményezhet. Ezért azt 
ajánljuk Önnek, hogy a névjegyek elküldése után állítsa a hands-free 
készüléket „Automatic“ üzemmódba.  

A szoftver frissítése 

Ezt a funkciót akkor használja, ha a Bluetooth segítségével frissíti a hands-
free készülék szoftverét a számítógépér l.  Ez a lehet ség a hands-free 
készülék újraindítása után automatikusan deaktiválódik.  

B vebb információt a www.parrot.biz -en találhat.  

Demó üzemmód 

Elindítja az Ön hands-free készülékének demó üzemmódját.  
Ezen üzemmód deaktiválásához a hands-free készülék újraindítása 
szükséges. 

GPS CK3300 – CK3500 

A CK3300 és CK3500 készletek 
felszereléséhez GPS modul (Global Positioning 
System) is tartozik, amely lehet vé teszi a 
járm  aktuális helyzetének meghatározását.  Ez 
az információ hozzáférhet  a Bluetooth funkció 
segítségével, azon a csatornán, amely a 
legtöbb PDA és SMART 
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memóriakártyás telefon (Smartphones) számára hozzáférhet .

Kapcsolódás a GPS szolgáltatáshoz 

Amennyiben a PDA vagy a SMART 
memóriakártyás telefon rendelkezik navigációs 
szoftverrel, az egyetlen dolog, amit meg kell 
tennie, hogy párosítsa ezt a perifériát 
a CK3X00 készlettel és nyit egy soros portot a 
GPS porthoz való csatlakozásra. A navigációs rendszer némely 
alkalmazása lehet vé teszi a GPS Bluetooth forrás közvetlen kiválasztását. 
Állítsa be berendezésén a GPS konfigurációt a következ  formában: 
NIMEA0183v2 9600, abban az esetben, ha meg kell adnia ilyen 
információt.  
A kapcsolódás után a kijelz n megjelenik a GPS ikonja.  

A navigációs rendszer hangparancsai 

A hands-free készülék lehet vé teszi a CK3X00 
csatlakoztatása után a  GPS hangutasításainak 
meghallgatását, amelyeket a gépkocsi 
hangszóróin keresztül kapunk. A navigáció így 
optimális körülmények között folyik (Ez a 
funkció csak némely navigációs szoftver esetében hozzáférhet ). Hogy ezt 
a funkciót használhassa, elég, ha az Ön PDA készülékén vagy a SMART 
memóriakártyás telefonján megnyitja az Earphone / Headset szolgáltatást, 
amely rendelkezésre áll a hands-free készüléken. 
Amennyiben hívni vagy hívást fogadni szeretne, a hangszolgáltatás 
automatikusan kikapcsol, majd utána bekapcsol, hogy optimálisan 
használhassa a telefonja által felkínált funkciókat.  

GPS menü 

Ebben a menüben teljesen deaktiválhatja a GPS szolgáltatást, hogy senki 
más ne tudjon ehhez a szolgáltatáshoz csatlakozni.  
Az „Információk“ részben megjelennek a pontos adatok a GPS 
konfigurációról és a perifériáról, amely az adott pillanatban ehhez a 
szolgáltatáshoz csatlakozik, amennyiben a szolgáltatás aktív.   
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BEÉPÍTETT GSM – CK3500 MODUL 

A CK3500 készlet részét képezi egy 8/10 osztályú GSM/GPRS modul.  
Ezen modul lehet vé teszi a SIM Access Profile (SAP) funkció használatát 
az Ön mobiltelefonján vagy a CK3500 mobiltelefonként való közvetlen 
használatát a gépkocsiban, Bluetooth funkciójú mobiltelefon nélkül is, 
amihez csak a SIM kártyájára van szüksége. Ez a funkció lehet vé teszi a 
SIM kártyára elmentett információk használatát, az internethez való 
csatlakozásra a GPRS modul segítségével.  
A SIM Access Profile (SAP) lehet vé teszi a Bluetooth segítségével a SIM 
kártyára elmentett információk használatát. Használhatja a CK3500 készlet 
GSM antennáját is, kímélve ezáltal Bluetooth funkciós mobiltelefonja 
akkumulátorát.  

Összekapcsolás  

Biztonsági okokból a telefonok párosítása a SAP funkcióval különböz .
Fontos, hogy a „Preferences“ / „Advanced Pref.“ / Pair Telephone“ részben 
a menüb l válassza a SIM Access Phone lehet séget.  
A CK3500 kijelz jén megjelenik egy 16 jegy  kód, amely a csatlakozás 
kódja. Ezt kell megadni a SAP funkciós mobiltelefonnak.  
Amennyiben a CK3500 szüksége van az Ön SIM kártyájának PIN kódjára, 
felkéri Önt annak megadására.  

M ködés  

A SIM Access üzemmód automatikusan aktiválódik, amennyiben az Ön 
mobiltelefonja támogatja ezt a funkciót.  
A CK3500 azonnal lehet vé teszi ezen üzemmód használatát, mihelyst 
azonosítja az Ön telefonját, mégpedig az üzemelés megszakítása nélkül.  
A kiterjesztés azonos módon m ködik, mint a Bluetooth funkciós telefonok 
esetében. 

A SIM kártya menü  

Ez a menü lehet vé teszi a SIM kártya a PIN kódjának megadását-
megváltoztatását vagy a SIM Access Profile üzemmód kikapcsolását. 
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Figyelmeztetés 

A gyártó a Parrot S.A. társaság és annak leányvállalatai nem tartoznak semmilyen felel sséggel a 
végs  felhasználókkal vagy harmadik személyekkel szemben, a termék helytelen használatából ered
következmények miatt, sem a termék helyi el írásokkal és az ország, melyben a terméket használják, 
törvényeivel ellentétes használatából ered  következményekért.

Hivatkozás 

Az ebben a dokumentumban található információk el zetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatóak 
és az eladó fél számára nem jelentenek semmilyen kötelezettséget. Ez a dokumentum semmilyen 
jogosultság vagy garancia alapját nem képezi, amelyek ebb l egyenesen vagy közvetve 
következhetnének, a termék min ségét, pontosságát, alkalmasságát illet en. Ezzel kapcsolatosan az 
ilyen változtatásokat illet leg semmilyen informálási kötelezettség nem keletkezik a természetes 
személyek és szervezetek felé. A készülék gyártója semmi esetre sem felel s a közvetlen, a 
közvetett, a rendkívüli, a véletlen vagy a bekövetkezett károkért, amelyek ezen dokumentum vagy 
készülék használatából vagy helytelen használatából erednek, akkor sem, ha erre a lehet ségre 
felhívta a figyelmet. Az ebben a dokumentumban található információkra, a szerz i jogok védelmér l
szóló törvény vonatkozik. Minden jog fenntartva. Ezen útmutató semelyik része, semmilyen célból 
nem reprodukálható és egyéb módon sem változtatható meg el zetes írásbeli hozzájárulás nélkül. A 
termék megnevezése, amely ebben a dokumentumban található csak az azonosítás célját szolgálja. A 
dokumentumban szerepl  összes névjegy és termékmegnevezés az illetéke tulajdonosok bejegyzett 
tulajdonát képezik. 

FCC megfelel ségi nyilatkozat 

Ez a készülék összhangban van az FCC el írások 15. cikkelyével. A készülék használatának a 
következ  két pont a feltétele: 

1. A berendezés nem állíthat el  káros zavarást. 
2. A berendezésnek el kell fogadnia bármilyen fogadott zavarást, 

beleértve az olyat is, amely a berendezés váratlan m ködését 
okozhatja.

Megfelel ségi nyilatkozat 

Mi, a Parrot S.A. társaság, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Franciaország, teljes 
felel sséggel kijelentjük, hogy termékünk a Parrot Rhythm n´ Blue, amelyre ez a kijelentés 
vonatkozik, összhangban van a következ  európai normákkal EN300328, EN301489-17, 

EN60950 a rádiókészülékekre és a telekommunikációs berendezésekre vonatkozó EMC 89/336/EEC  
irányelv el írásaival valamint az alacsony feszültségre vonatkozó 73/23/EEC irányelvvel.

Bluetooth  

A Bluetooth® névjegy és logó a Bluetooth® SIG társaság tulajdonát képezik, a márkanév minden 
használata a Parrot S.A társaság részér l licencszerz dés alapján történik. A többi névjegy és 
márkanév az illetékes tulajdonosok tulajdonát képezik. 

A termék helyes megsemmisítése (elektromos és elektronikus hulladék)  

(Érvényes az Európai Unió országaiban és azokban az európai országokban, ahol szeparált 
hulladékgy jtést folytatnak). Ez a jelzés a terméken vagy annak dokumentációján azt jelöli, 
hogy annak élettartamának végén nem dolgozható fel, mint a szokásos háztartási hulladék. 
Hogy megel zze a környezetkárosítást és az ellen rizetlen hulladékfeldolgozásból ered

egészségkárosítást, ezért felel sségteljesen álljon annak újrahasznosításához és az így nyert 
anyagok újbóli felhasználásához. A hazai felhasználók ebb l a célból felkereshetik a keresked t, 
akinél a terméket vásárolták vagy a helyi hatóságokat, ahol tanácsot kaphatnak, hogyan lehet a 
terméket biztonságosan újrahasznosítani. A céges felhasználóknak az adásvételi szerz désben 
foglalt feltételek alapján kell eljárniuk. Ez a termék semmi esetre sem keveredhet a szokásos 
háztartási hulladék közé.  



Molpir s.r.o., Hrachová 30, 821 05 Bratislava, SZLOVÁK KÖSZTÁRSASÁG
Tel.: +421 2 4319 1218, 4319 1219, fax: +421 2 4319 1220

obchod@molpir.sk, www.molpir.sk
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