Návod na montáž HF sady Parrot CK3100 LCD
Pred montážou originálnej HF sady do áut zn. Honda je potrebné si prikúpiť redukciu z ISO konektorov na
japonské (info v závere). Samotná montáž nie je náročná, vyžaduje však isté skúsenosti s rozoberaním
jednotlivých dielov interiéru auta a základné technické zručnosti. Pre tých,
ktorý si na to trúfnu, som napísal tento krátky
návod - snáď bude dostatočne zrozumiteľný a
pomôže Vám. Ako motiváciu ešte uvediem, že
montážou (ale správnou :-) je možné ušetriť
cca 140 € s DPH, čo je cenníková cena
autorizovaného servisu v BA pre tento úkon.
Montáž som začal tým, že som umiestnil mikrofón do ľavého horného rohu
čelného skla (pri pohľade z miesta vodiča), do miesta, kde končí A stĺpik.
Rozoberanie samotného stĺpika nebolo nutné, čo ma potešilo, nakoľko je to
citlivá časť kvôli bočnému airbagu. Kábel od mikrofónu som viedol z miesta,
kde sa stretáva plastový kryt A stĺpika a textilné čalúnenie ďalej pod tesnením
dverí až k palubnej doske.
Tu je potrebné zapáčením v prednej časti a
opatrným vyťahovaním odmontovať bočný
kryt palubnej dosky v tvare trojuholníka a
povoliť skrutku, ktorá drží podlhovastý dolný
kryt palubnej dosky nad nohami vodiča. Túto
časť som musel opatrným ťahaním vytiahnuť
smerom k sebe a na jeho spodnej časti ešte
vytiahnuť aj konektor osvetlenia nôh (ak máte toto príslušenstvo). Kábel spod tesnenia dverí sa dal ďalej
ľahko prevliecť popri kovovej konštrukcii pod palubnou doskou smerom k stredovému tunelu, pričom bolo
potrebné ho na niekoľkých miestach prichytiť čiernou sťahovacou alebo izolačnou páskou k inému zväzku
alebo ku kovovej konštrukcii.
V ďalšom kroku som musel pomocou štyroch skrutiek v prednej a v zadnej
spodnej časti demontovať lakťovú opierku a pri zatiahnutej ručnej brzde ju
opatrne vybrať tak, aby som pri tom nič nepoškriabal (najťažšia časť :-).
Nasledoval stredový tunel, ktorý držali dve hmoždinky v prednej spodnej
časti, ktoré bolo potrebné v strede zatlačiť tak, aby sami povyskočili a
následne ich vytiahnuť. Ďalším opatrným povytiahnutím stredového tunela
smerom dopredu sa tento uvoľnil, podobne ako časť dolného krytu
palubnej dosky nad nohami vodiča.
Následne som nad miestom, kde bol predtým odkladací priestor so
sklápacími dvierkami, nahmatal cca v strede šírky tohto priestoru konektor
autorádia, ktorý som v hornej strednej časti zatlačil smerom dole za poistku
konektora a následne som ho vytiahol. Namiesto neho som potom zastrčil
konektor z redukcie, ktorý som ešte predtým starostlivo pospájal s HF
sadou - odstrihol som nepotrebné mute káble a line in vodiče, zostávajúce káble a konektory som logicky
posťahoval sťahovacou alebo izolačnou páskou a jednotlivé väčšie plastové časti jednotky HF sady a jej
konektorov som obalil tlmiacou látkou (zostala mi z komponentov domáceho kina) kvôli prípadným
vibráciám a možným pazvukom.

Zostávajúci uvoľnený konektor autorádia som zastrčil do druhého konektoru redukcie a káble z mikrofónu
a z displeja HF sady som zastrčil do hlavnej jednotky HF sady (modrá krabička), ktorú som potom obalenú
cca centimeter hrubým molitanom zastrčil pod autorádio a zafixoval sťahovacou páskou. Zapadla tam,
akoby to miesto bolo určené pre ňu, predpokladám ale, že je určené pre CD menič alebo čosi podobné. Do
zvyšného miesta som spratal celkom slušné klbko zostávajúcich konektorov HF sady a redukcie, ktoré som
taktiež posťahoval sťahovacou páskou.
V prednej časti lakťovej opierky, v mieste, kde sa spája so stredovým tunelom, som vyrezal malú štrbinku
pre vyvedenie kábla pre displej HF
sady, ktorý som po namontovaní
všetkých komponentov prilepil 3M
páskou (súčasť príslušenstva HF sady)
nad zapaľovač pod radiacu páku.
Poznámka: voľný ružový kábel zo
zväzku "protikonektorov" autorádia s
nožovým koncom je potrebné zastrčiť do "protikonektora" HF sady tak, aby sa stretol jedným z troch mute
káblov. Mute káble sú označené a vyvedené z konektora HF sady, aby sa dali spojiť aj iným spôsobom pri
iných typoch autorádií. Pre nás ale nie sú potrebné a je možné ich odcviknúť.

Záver: S HF sadou som veľmi spokojný, pričom telefonovanie uskutočňujem cez hlasové povely, takže
nepotrebujem stláčať žiadne gombíky. V prípade, ak aj áno (nastavenie, párovanie iného telefónu),
umožňuje poloha displeja HF sady pohodlné ovládanie pravou rukou, nakoľko je umiestnená pod radiacou
pákou.
Užitočné linky:
Výhodná kúpa HF sady (v mojom prípade za 87 €):
http://www.mall.sk/handsfree-sady-pevne-sady/parrot-ck-3100?v=434609
Kúpa redukcie (v mojom prípade za 9 €):
http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=1997&id_tovar=12653&uroven=6&zaradenie=1978&ukaz=d
etail&hlzaradenie=9
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