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Pierwsze parowanie
1 Po wyjęciu zestawu z
pudełka, należy włączyć
zestaw – włącznik znajduje
się z jego lewej strony.
Zestaw wypowie komunikat:
„proszę połączyć
urządzenia”.

2 Po dziesięciu sekundach
zestaw rozpocznie
odtwarzanie pomocy
głosowej.
Pomoc przeprowadza przez
proces pierwszego
parowania zestawu z
telefonem.
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3 Połączenie (zgranie) zestawu z telefonem
zostanie zasygnalizowane piknięciem.
Należy zaczekać aż zestaw wyda komunikat:
„pobieranie zostało zakończone”.
4 Zestaw gotowy do użycia. Teraz można
ustawić głosowe wzbudzanie zestawu.
Należy wcisnąć środkowe pokrętło i wejść do
menu: słowa klucze. Następnie przejść do
menu: słowa kluczowe dla połączeń
wychodzących wyłączone i wcisnąć pokrętło.
Zestaw potwierdzi ich włączenie.
5 Teraz aby wybrać numer, wystarczy
powiedzieć: MINIKIT a zestaw zapyta: do
kogo chcesz zadzwonić? Po pytaniu wystarczy
wypowiedzieć nazwę kontaktu, tak jak jest
ona zapisana w telefonie.
Więcej informacji w internecie: www.parrot-mobile.pl
www.amervox.com

Włączanie funkcji DUAL

Parrot
MINIKIT
Slim,HD,
wersja
polskojęzyczna
Parrot
MINIKIT
Neo2
edycja
polskojęzyczna

Zestawy MINIKIT Neo2 HD mogą współpracować jednocześnie z dwoma
telefonami. Oznacza to, że posiadając dwa różne telefony, można odbierać
z nich rozmowy w trybie głośnomówiącym przez jeden MINIKIT Neo2 HD.

1 Aby włączyć funkcję DUAL,
należy przycisnąć środkowy
przycisk, następnie obracać nim
w prawo.
Po usłyszeniu komunikatu:
funkcja dual wyłączona.
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2 Należy teraz przycisnąć środkowy
przycisk. Zestaw wypowie
komunikat: funkcja dual została
włączona. Można teraz sparować
kolejny telefon.

Więcej informacji w internecie: www.parrot-mobile.pl
www.amervox.com

Parowanie kolejnego tel.
3

1 Jeżeli wcześniej sparowany
telefon znajduje się w pobliżu
zestawu – należy wyłączyć jego
moduł Bluetooth. W przeciwnym
razie urządzenia połączą się
uniemożliwiając parowanie
kolejnego telefonu. Do zestawu
można wgrać 10 telefonów.
2 Z pomocą telefonu wyszukać
akcesoria Bluetooth. Wskazać
zestaw Parrot MINIKIT Neo2 HD …
i połączyć podając w telefonie
kod PIN 0 0 0 0.
Usłyszymy komunikat „zgranie
powiodło się”
Następnie zaznaczyć w telefonie,
autoryzację zestawu MINIKIT
Neo2 HD.
© AMERVOX 2010
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4

Połączenie (zgranie)
zestawu z telefonem
zostanie zasygnalizowane
piknięciem.
Należy zaczekać aż zestaw
wyda komunikat:
„pobieranie zostało
zakończone”.

Zestaw gotowy do użycia, teraz można
nacisnąć zielony przycisk w MINIKIT
Neo2 HD.
Zestaw zapyta: „do kogo chcesz
zadzwonić?”, potem będzie słychać
krótki sygnał dźwiękowy, po którym
należy powiedzieć nazwę kontaktu, tak
jak jest zapisany w telefonie
Zestaw połączy z wybraną osobą.
Więcej informacji w internecie: www.parrot-mobile.pl
www.amervox.com

Język polski

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

Zestaw posiada POLSKOJĘZYCZNY
SYNTEZATOR MOWY.
Oznacza to, że wybieranie głosowe,
wszystkie komunikaty - są w języku
polskim.
Aby używać zestawu nie trzeba nagrywać
znaczników głosowych !
Wystarczy zaczekać aż zestaw zgra książkę
telefoniczną aby móc wybierać kontakty
głosowo.
Wszystkie nazwiska odczytywane
i rozpoznawane są tak jak zapisuje się je
po polsku – uwzględniając litery typowe
dla języka polskiego: Ą, Ę itp.
© AMERVOX 2015

Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Montaż

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

Nie trzeba montować go na stałe w samochodzie.
Kupując MINIKIT Neo Płacisz za samo urządzenie - nie
płacisz już za jego montaż!
Po prostu wsiądź do samochodu, wsuń zestaw na
osłonę przeciwsłoneczną i rozmawiaj podczas jazdy,
oszczędzając nawet kilkaset złotych na montażu.
© AMERVOX 2015

Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Funkcje przycisków

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

Naciśnij zielony przycisk aby
wybrać numer, odebrać rozmowę
telefoniczną, przełączać się między
dwoma rozmowami lub przejść w
tryb prywatny na telefon, dłuższe
przyciśnięcie ponowne wybranie
ostatniego numeru.
Naciśnij środkowy przycisk by
wejść do menu: książka adresowa,
głośność, aktualizacja …
Obracaj aby wyregulować głośność
podczas rozmowy.
Naciśnij czerwony przycisk aby
zakończyć rozmowę telefoniczną.
Długie przyciśnięcie włącza /
wyłącza zestaw głośnomówiący.
© AMERVOX 2015

Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Bateria - ładowanie

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

Szybkie ładowanie z gniazda zapalniczki lub gniazda USB – tylko 3,5
godziny do pełnego naładowania baterii. Czas rozmowy – do 12-tu
godzin. Po wyjściu z auta zestawu nie wyłączamy - automatycznie
wyłącza się. Na ponowne połączenie może czekać nawet
6 miesięcy.

W komplecie znajduje się przewód za pomocą którego ładowania
baterii można dokonać w domu lub pracy za pośrednictwem USB
komputera. Jak również ładowarka samochodowa 12-24V.
© AMERVOX 2015

Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Synchronizacja
książki telefonicznej
Opis produktu
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MINIKIT Neo włącza się automatycznie
po wejściu do auta i pobiera książkę
telefoniczną aktualizując, dodając nowo
wprowadzone kontakty.
Dzięki temu można bez nagrywania
własnego głosu, wybrać dowolny
kontakt – tak jak jest on zapisany w
telefonie.
Na dzień dzisiejszy nie znamy innego
przenośnego zestawu głośnomówiącego
posiadającego tak istotną funkcję .
Dodatkowo zestaw rozróżnia typy
numerów – można wskazać czy ma
połączyć z komórką, domem, biurem. . .
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Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

W komplecie:

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

Niewielkie rozmiary, obudowa
kompaktowa – waga 67 gr.
Nie posiada tradycyjnego
głośnika, jego funkcję pełni panel
przedni, generując czysty i
wyraźny dźwięk.
W komplecie:
1 x zestaw MINIKIT Neo2 HD
1 x ładowarka 12 - 24V,
1 x przewód USB
1 x instrukcja polskojęzyczna
1 x karta gwarancyjna.

© AMERVOX 2015

Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Aktualizacja – upgrade

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

Samodzielna aktualizacja
oprogramowania.
Samemu i bez żadnych
dodatkowych kosztów,
można zaktualizować
oprogramowanie zestawu,
dostosowując zestaw do
najnowszych telefonów,
również tych produkowanych
w przyszłości.
www.amervox.com
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Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Jakość dźwięku HD

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

Kompatybilny z technologią HD Voice
High Definition Voice czyli w skrócie HD Voice to standard dźwięku
szerokopasmowego. Oznacza to, że operator przesyła znacznie szerszy
zakres fal dźwiękowych niż przy standardowym połączeniu. Dając lepszą
jakość głosu oraz odtwarzanie ludzkiego głosu. Kompatybilny z telefonami
i sieciami komórkowych wspierającymi HD Voice.
© AMERVOX 2015

Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Cechy zestawu

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

1/ Zapowiedź głosowa – zaletą
bezpośrednio związaną z
bezpieczeństwem jest brak wyświetlacza.
Zestaw odczytuje nazwisko dzwoniącej
osoby – nie trzeba odrywać wzroku
o drogi, patrząc na wyświetlacz, lub
szukając telefonu i patrząc na niego.

4/ Funkcja DUAL – obsługuje w
trybie głośnomówiącym dwa
telefony jednocześnie. Posiadając
telefon służbowy i prywatny, można
odebrać w trybie głośnomówiącym
każde połączenie. Wszystko jedno
który telefon zadzwoni.

2/ Bezpieczne odbieranie przychodzącej
rozmowy – wystarczy powiedzieć ODBIERZ
aby odebrać rozmowę!

5/ Polskojęzyczne oprogramowanie
– kierowca nie musi się skupiać aby
zrozumieć informacje
przekazywane przez urządzenie.

3/ Czujnik wstrząsu – zestaw nie jest
podłączony do instalacji elektrycznej
pojazdu. Włącza się automatycznie przy
wsiadaniu do samochodu.
Po wyjściu z samochodu zestaw traci
połączenie Bluetooth i po około 5-ciu
minutach przechodzi w stan uśpienia.
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6/ Wybieranie głosowe – dostępne
od razu po połączeniu telefonu z
zestawem. Zestaw pobiera książkę
z telefonu. Wystarczy nacisnąć
przycisk, powiedzieć nazwę
kontaktu, zestaw sam wybierze
numer.
Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Wady zestawu

Parrot MINIKIT Neo, edycja polskojęzyczna

MINIKIT Neo2 HD to przenośny zestaw głośnomówiący. W związku z tym, ma pewne cechy
odróżniające go od zestawów montowanych na stałe w samochodzie, które mogą być
traktowane jako wady.
1/ Po wyczerpaniu baterii należy ją naładować.
Dzięki pojemnej baterii, zestaw może czekać w trybie STAND BY nawet 6 miesięcy. Tryb
STAND BY włącza się, gdy zestaw straci połączenie z telefonem – właściciel oddali się na
ponad 10 metrów od zestawu, zostawiając go w samochodzie. Ładownie można dokonać
również poprzez przewód USB znajdujący się w komplecie, podłączając go do komputera.
Zestaw informuje o stanie naładowania baterii, aby to sprawdzić należy przesunąć
włącznik w górę. Zestaw poinformuje przykładowo: poziom baterii 70%.
2/ Zestaw nie wycisza automatycznie radia na czas rozmowy, należy to wykonać
samodzielnie.

PROFESJONALNE ZESTAWY PARROT DO MONTAŻU:
MKi9000
© AMERVOX 2015

MKi9100

MKi9200
Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Pytania - odpowiedzi

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

1/ Zestaw nie włącza się po wejściu do samochodu.
Należy naładować zestaw – pełne ładowanie trwa 3,5 godziny. Można użyć
dołączonej ładowarki samochodowej lub własnej ładowarki sieciowej.
2/ Zestaw błędnie wybiera numery telefonów.
Nazwisko należy zacząć wymawiać po pytaniu „do kogo chcesz zadzwonić?”
i po sygnale dźwiękowym następującym po nim, NIE wcześniej.
3/ Zestaw nie łączy się z telefonem klienta.
Należy sprawdzić, czy zestaw ma wgrane najnowsze oprogramowanie –
informacje na stronie: www.amervox.com
4/ Zestaw nie wybiera głosowo żadnego kontaktu.
Należy zaczekać aż zestaw zakończy synchronizację kontaktów –
sygnalizując to komunikatem: pobieranie zostało zakończone.
5/ Podczas aktualizacji oprogramowania zestaw włącza się po
podłączeniu do komputera, zamiast oczekiwać na aktualizację.
Należy naładować zestaw i ponownie rozpocząć aktualizację.
ciąg dalszy – następna strona
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Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Pytania - odpowiedzi

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

6/ Zestaw nie pozwala na sparowanie telefonu.
Zestaw przyjmuje maksymalnie 10 telefonów. Należy skasować pamięć
zestawu – przyciskając na 2 sek. przycisk zielony i czerwony jednocześnie.
Zestaw wypowie komunikat: kasowanie pamięci w toku. Następnie po jej
wyczyszczeniu: proszę połączyć urządzenia. Kasowanie pamięci usuwa
wszystkie telefony z pamięci zestawu.
7/ Zestaw nie „widzi” wszystkich kontaktów z telefonu.
Należy sprawdzić, czy kontakty są skopiowane do pamięci telefonu.
Zazwyczaj telefony nie synchronizują z zestawem karty SIM.
8/ Zestaw nie łączy się automatycznie z telefonem.
Należy upewnić się, że w telefonie zestaw jest oznaczony jako urządzenie
autoryzowane, w przeciwnym razie telefon za każdym razem, będzie pytał
o pozwolenie na połączenie.
9/ Zestaw wybiera kontakty tylko z jednego telefonu
Należy wcisnąć i przytrzymać środkowy przycisk – zestaw przełączy
telefony i powie nazwę tego który jest aktualnie przyłączony.
© AMERVOX 2015

Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

Pytania - odpowiedzi

Parrot MINIKIT Neo2 HD, edycja polskojęzyczna

10/ Zestaw nie wyłącza lampki informującej o ładowaniu.
Po podłączeniu zestawu do ładowarki zapala się lampka umieszczona przy
wtyczce, po pełnym naładowaniu lampka przygaśnie lecz nie wyłączy się
całkowicie dopóki nie odłączymy ładowarki.
11/ Zestaw błędnie wybiera kontakt bądź go nie znajduje.
Sprawdź czy kontakt znajduje się w książce telefonicznej zestawu, jeżeli
nie - wyłącz i włącz zestaw.
12/ Po podłączeniu ładowarki do zestawu nie zapala się dioda
ładowania a zestaw nie daje się włączyć.
Podłącz ładowarkę do zestawu i pozostaw na kilkanaście minut, po tym
czasie zapali się lampka oraz rozpocznie ładowanie. UWAGA: przy
pierwszym ładowaniu należy zestaw ładować aż do zgaśnięcia diody.

13/ Zestaw nie reaguje na przyciski
Zestaw wymaga zresetowania, aby go wykonać przesuń przełącznik w
pozycję „bateria” naciskając równocześnie czerwony przycisk.
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Więcej informacji w internecie: www.amervox.com

