
Automatická synchronizace telefonů NOKIA se Symbian s HF sadami PARROT 
 
Na www.nokia.cz, běžte do menu Příslušenství ► Telefony do automobilu ►Nokia 810 ► 
Přejít na stránky podpory ► Software (ENG), poté vyberte aplikaci s příponou SIS,SIX - dle 
vašeho typu telefonu a tuto aplikaci do telefonu nainstalujte. 
Přímý odkaz je : http://europe.nokia.com/A4143881 
 
V menu telefonu "Bluetooth" ► "Spárovaná zařízení" se HF sada Parrot nastaví 
jako "Neautorizovaná" - aby nedošlo k automatickému spojení při zapnutí klíčku ve voze. 

 Spustí se aplikace z menu telefonu - ikonka "autíčko s knížkou na zádech"               
(ve většině případů). 

o Na displeji telefonu se objeví zpráva "Zpracovávám data". 
 Otočte klíčkem zapalování, HF sada se zapne. 

o Na telefonu se objeví dotaz "Chcete spojit s HF XXX?" 
o Potvrďte "Ano" 
o Namísto zprávy "Zpracovávám data" se objeví "Přenáším data". 
o Po ukončení synchronizace se HF sada v menu telefonu "Bluetooth" opět nastaví 

jako Autorizovaná. 
 
V některých případech lze postup zjednodušit na prosté zapnutí aplikace (běží na pozadí) a 
následné otočení klíčku zapalování. Sada se začne synchronizovat automaticky.  
 
 
Ruční synchronizace telefonů NOKIA se Symbian s HF sadami PARROT 
 
Pokud Vám tento postup nevyhovuje, můžete použít funkci odeslání kontaktů do HF 
sady ručně, tj. pomocí vizitek. U některých telefonů však bohužel nelze odeslat celý 
seznam najednou, pouze jednotlivě. 
 

Postup 
 Proveďte spárování HF sady s telefonem a vyčkejte na propojení. 
 V menu HF sady "Oblíbené " ► "Spárovaná zařízení" vyberte Váš telefon, potvrďte a 

nastavte "Odpojit". 
 Na displeji se objeví zpráva "XXXX odpojeno". 
 V menu telefonu vyberte "telefonní seznam" ► "Volby" ► "Označit/odznačit" ► 

"Označit vše" ► "Volby" ► "Odeslat" ► "přes Bluetooth"  (telefon bude chvíli 
komprimovat vizitky pro odeslání).  

 Telefon vyhledá veškerá dostupná zařízení - potvrďte HF sadu PARROT XXX.  
 Proběhne synchronizace. 
 Po vypnutí a zapnutí klíčku dojde k propojení a seznam by měl být dostupný. 

 
 
 
 
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k množství firmwarových verzí jednotlivých modelů telefonů a jiných 
mobilních zařízení nelze garantovat 100 % kompatibilitu veškerých vlastností telefonu s handsfree 
sadou Parrot. Změna firmware telefonu, dodatečně instalovaný SW, sdílené kontakty s jinými adresáři 
či sociálními sítěmi, to vše může ovlivnit funkčnost mobilního telefonu a HF sady PARROT. 
Společnost PARROT není schopna otestovat všechny firmwarové verze mobilních zařízení . Proto 
doporučujeme před zakoupením HF sady PARROT obě zařízení vzájemně otestovat. Přehledy 
kompatibilit na www.parrot.com obecně zobrazují funkčnost telefonů a HF sad PARROT, a to ke dni 
testování s daným firmware telefonu versus uvedenou softwarovou verzí PARROT. 
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