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Zanim zaczniesz
 Wszystkie funkcje wymagające zwiększonej uwagi powinny byd stosowane tylko podczas postoju pojazdu.
Bezpieczeostwo Twoje i pozostałych użytkowników drogi jest ważniejsze od rozmowy telefonicznej lub
instrukcji GPS.
 Jakośd sygnału GPS może byd zmniejszona, jeśli pojazd ma szyby atermiczne.

Zanim zaczniesz

Montaż
Montaż MINI ZESTAWU Smart marki Parrot
Ostrzeżenie: Nie instaluj przyrządu w sposób, który utrudnia korzystanie z jakichkolwiek ważnych opcji lub
zmniejsza pole widzenia kierowcy. Nie instaluj ZESTAWUMINIKIT Smart w okolicy poduszek powietrznych ani
też w ewentualnej strefie uderzenia głową. Upewnij się, że strumieo powietrza z otworów wentylacyjnych nie
dociera do przyrządu.
 Wyczyśd miejsce montażu używając odpowiedniego środka czyszczącego, a następnie zamontuj uchwyt na
przedniej szybie. W tym celu dociśnij przyssawkę do szyby przedniej oraz podnieś dźwignię blokującą do
czasu prawidłowego przymocowania zestawu montażowego.

 Jeśli chcesz zainstalowad zestaw MINIKIT Smart na desce rozdzielczej, przyklej najpierw okrągłą częśd do
deski rozdzielczej. Podkładka ta jest konieczna, aby przymocowad przyssawkę. Po przyklejeniu podstawki na
desce rozdzielczej odczekaj ok. 2 godzin, aby upewnid się, że taśma klejąca dobrze przylega.
 Cykl chłodzenia i ogrzewania w kabinie samochodu może spowodowad odklejenie się przyssawki od szyby
przedniej. Za każdym razem, gdy używasz zestawu MINIKIT Smart, upewnij się, że przyssawka jest dobrze
przyczepiona do przedniej szyby. Jeśli tego nie zrobisz, urządzenie może spaśd w trakcie jazdy. W razie
konieczności, ponownie przymocuj przyssawkę.
 Zainstaluj zestaw MINIKIT Smart na zestawie montażowym. Upewnij się, że zestaw MINIKIT Smart jest
odpowiednio umieszczony w obudowie przez sprawdzenie połączenia po obu stronach części magnetycznej.

 Aby urządzenie nie przesuwało się podczas jazdy, zablokuj oprawę w prawidłowym położeniu używając
dołączonego klucza imbusowego. Jeśli uważasz, że magnesy zestawu MINIKIT Smart i jego obudowa są
odwrócone (odpychanie zamiast przyciągania), użyj klucza imbusowego do odblokowania pozycji obudowy i
obród jego koniec.
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 Aby wyjąd zestaw MINIKIT Smart, naciśnij przyciski zwalniające znajdujące się na uchwycie.

 Wyjmij mikrofon z zestawu MINIKIT Smart i zainstaluj go na osłonie przeciwsłonecznej lub na desce
rozdzielczej za pomocą odpowiednich zacisków.
Uwaga: Wyjęcie mikrofonu jest konieczne szczególnie w trakcie prowadzenia samochodu na autostradzie lub
gdy poziom hałasu jest wysoki. Przy normalnym poziomie hałasu można zostawid go w zestawie MINIKIT Smart.

Mocowanie telefonu
 Zamocuj swój telefon w zestawie MINIKIT Smart wkładając najpierw jego górną częśd.

 Jeśli Twój telefon obsługuje funkcję GPS, zamocuj go w miejscu łatwo dostępnym i widocznym.
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Ładowanie zestawu MINIKIT Smart marki Parrot
 Należy naładowad zestaw MINIKIT Smart przed pierwszym użyciem. W tym celu podłącz ładowarkę do
gniazda zapalniczki swojego pojazdu lub podłącz zestaw MINIKIT Smart do komputera za pomocą kabla
USB/ mikro-USB.

 Dioda LED znajdująca się obok portu mikro-USB zaświeci się, aby zasygnalizowad, że bateria jest w trakcie
ładowania. Dioda LED zgaśnie, gdy zestaw MINIKIT Smart zostanie w pełni naładowany. Naładowanie
zestawu MINIKIT Smart zajmuje około 2 godzin.
 Kiedy poziom baterii jest niski, zestaw MINIKIT Smart wydaje serię sygnałów dźwiękowych. zestaw MINIKIT
Smart wyłączy się około 15 minut później.

Ładowanie telefonu
 Jeśli Twój telefon może byd ładowany przez port USB, możesz wykorzystad zestaw MINIKIT Smart, aby go
naładowad (w celu uzyskania większej ilości informacji zapoznaj się z instrukcją obsługi Twojego telefonu).
W razie potrzeby użyj kabla dołączonego do telefonu.
Uwaga: Port USB zestawu MINIKIT Smart umożliwia także instalację aktualizacji oprogramowania zestawu.
 Ładowanie telefonu możliwe jest jedynie, gdy zestaw MINIKIT
zapalniczkowej.

Smart jest podłączony do ładowarki
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Uruchamianie
Włączanie/ wyłączanie zestawu MINIKIT Smart marki Parrot
Przytrzymaj czerwony przycisk przez 3 sekundy, aby włączyd / wyłączyd zestaw MINIKIT Smart.

Dostęp do menu zestawu MINIKIT Smart marki Parrot
 Naciśnij pokrętło jog (wielofunkcyjne pokrętło szybkiego wyboru) w celu uzyskania dostępu do menu.
 Przejrzyj menu za pomocą pokrętła jog (obracając je w prawo lub w lewo – aktualna funkcja będzie
oznajmiana przez lektora) i potwierdź za pomocą zielonego przycisku lub naciskając pokrętło jog.
 Aby wyjśd z menu, naciśnij czerwony przycisk i odczekaj kilka sekund.

Podłączanie telefonu przez Bluetooth
Sprawdzenie kompatybilności telefonu
Aby dowiedzied się, czy Twój telefon jest kompatybilny z zestawem MINIKIT Smart, zapoznaj się z sekcją
dotyczącą kompatybilności, która znajduje się na naszej stronie internetowej www.amervox.com.
Parowanie telefonu
Przed użyciem zestawu MINIKIT Smart z telefonem, należy najpierw sparowad oba urządzenia. Proces
parowania wymagany jest tylko raz.
1. Wyszukaj urządzeo peryferyjnych Bluetooth z telefonu Bluetooth ®.
2. Wybierz «Parrot MINIKIT Smart»
3. Jeśli zostaniesz o to poproszony, wprowadź kod PIN «0000».
> zestaw MINIKIT Smart wyświetli «Parowanie powiodło się».
Uwaga: Procedury parowania dla najczęściej używanych telefonów są dostępne w sekcji dotyczącej
kompatybilności znajdującej się na naszej stronie internetowej.
Automatyczne połączenie
Gdy telefon zostanie sparowany z zestawem MINIKIT Smart, połączenie obu urządzeo będzie ustanawiane
automatycznie przy każdym włączeniu zestawu MINIKIT Smart. W zależności od modelu Twojego telefonu,
możliwe jest, że będziesz zmuszony autoryzowad połączenie z zestawem MINIKIT Smart w celu umożliwienia
połączenia automatycznego.
Uwaga: Jeśli w pojeździe znajduje się więcej niż jeden telefon sparowany z zestawem MINIKIT Smart, zestaw
MINIKIT Smart automatycznie połączy się z ostatnim telefonem, który był z nim używany.
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Zarządzanie problemem „Memory full” (Pamięd pełna)
Możesz sparowad do dziesięciu urządzeo. Jeśli spróbujesz sparowad jedenasty telefon, zestaw wyświetli
«Memory full» (Pamięd pełna). Musisz wyczyścid pamięd, przytrzymując jednocześnie czerwony przycisk i
pokrętło jog przez trzy sekundy. W ten sposób usuwane są także wszystkie kontakty.

Synchronizacja książki telefonicznej
Uwaga: Wyłącznie kontakty zapisane w pamięci telefonu zostaną zsynchronizowane. Jeśli kontakty są
przechowywane w pamięci karty SIM, przenieś je do pamięci telefonu.
 W przypadku niektórych telefonów Bluetooth, książka telefoniczna jest automatycznie synchronizowana w
pamięci zestawu.
Uwagi:
- Automatyczna synchronizacja jest ograniczona do 2000 kontaktów na każdy sparowany telefon i do 20 000
kontaktów na wszystkie powiązane z nim telefony.
- Synchronizacja uruchomi się za każdym razem, kiedy telefon połączy się z zestawem MINIKIT Smart.
 Jeśli Twój telefon nie obsługuje automatycznej synchronizacji, możesz również wysyład kontakty ręcznie z
telefonu komórkowego do zestawu samochodowego przez Bluetooth. Aby to zrobid, wybierz Receive
contacts (Odbierz Kontakty). Aby uzyskad więcej informacji na temat wysyłania kontaktów (przez Object
Push), zapoznaj się z instrukcją obsługi Twojego telefonu.

Nagrywanie znaczników głosowych
 Po zakooczeniu automatycznej synchronizacji lub procesu Object Push, wszystkie kontakty zostają
przeniesione bezpośrednio z etykietą głosową do zestawu MINIKIT Smart. W związku z tym, nie musisz
nagrywad własnych znaczników głosowych na każdym kontakcie, aby nawiązad połączenie przez wybieranie
głosowe.
 Jednakże, jeśli zestaw MINIKIT Smart nie zrozumie nazwy jednego z Twoich kontaktów lub jeśli etykieta
głosowa jest zbyt długa, możesz nagrad nową. W tym celu, wybierz Add voice tags (Dodaj etykietę głosową),
wybierz kontakt i nagraj swój głos.
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Telefon
Odbieranie połączeo
Połączenie przychodzące jest sygnalizowane poprzez wiadomośd głosową. Nazwa dzwoniącego jest
wyświetlana, jeśli jego numer został wpisany do książki telefonicznej telefonu podłączonego do MINI ZESTAWU
Smart.
 Jeśli chcesz odebrad połączenie, naciśnij zielony przycisk.
 Jeśli chcesz odrzucid połączenie, naciśnij czerwony przycisk.

Nawiązywanie połączeo
Nawiązywanie połączenia przy wykorzystaniu funkcji rozpoznawania głosu
1.
2.

Aby uruchomid funkcję rozpoznawania głosu, naciśnij zielony przycisk.
>zestaw MINIKIT Smart poprosi Cię o podanie nazwy kontaktu, z którym chcesz się połączyd.
Podaj nazwę kontaktu i rodzaj numeru «Praca», «Telefon komórkowy»...) jeżeli z kontaktem
powiązanych jest kilka numerów .
>Jeżeli etykieta głosowa zostanie prawidłowo zrozumiana, połączenie zostanie automatycznie
nawiązane.
>W przeciwnym wypadku, zostaniesz poproszony o potwierdzenie. Potwierdź mówiąc «Yes» (Tak) lub
«Call» (Dzwoo).

Uwaga: Aby wyjśd z trybu rozpoznawania głosu w dowolnym momencie, naciśnij czerwony przycisk.
Nawiązywanie połączenia z kontaktem posiadającym wiele numerów
W przypadku, gdy jest kilka numerów powiązanych z kontaktem, z którym chcesz się połączyd, możesz
sprecyzowad rodzaj numeru telefonu. Aby to zrobid, następujące polecenia głosowe są dostępne:
- Home (Dom)
- At Home (W domu)

- Work (Praca)
- At work (W pracy)
- Office / At office (Biuro/ w
biurze)
- Office / At office (Biuro/ w
biurze

- Mobile / on mobile
(Komórka/ na komórkę)
- Cellular / on cellular
(Komórka/ na komórkę)
- Cell / on cell (Komórka/ na
komórkę)
- Mobile phone / onmobile
phone (Telefon
komórkowy/ na telefon
komórkowy)
- Cellular phone / on
- cellular phone
(Telefonkomórkowy/ na
telefon komórkowy)
- Cell phone / on cell phone
(Telefon komórkowy/ na
telefon komórkowy)

-

Other (Inny)
General (Ogólny)
Default (Domyślny)
Preferred (Preferowany)
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Nawiązywanie połączenia z kontaktem zapisanym w książce telefonicznej
Jeśli kontakt, z którym chcesz się połączyd jest zapisany w książce telefonicznej telefonu podłączonego do
zestawu MINIKIT Smart:
1. Naciśnij pokrętło jog, aby wejśd do menu głównego i wybierz Phonebook (Książka telefoniczna).
2. Wybierz literę i naciśnij pokrętło jog.
>Po wybraniu pożądanego kontaktu:
- W celu nawiązania połączenia z tym kontaktem, naciśnij zielony przycisk.
- Lub użyj pokrętła jog, aby wybrad konkretny numer spośród różnych numerów tego samego kontaktu
Nawiązywanie połączenia z ostatnio wybranym numerem
Przytrzymaj zielony przycisk zestawu MINIKIT Smart przez dwie sekundy, aby ponownie wybrad ostatnio
wybrany numer.

Korzystanie z zestawu MINIKIT Smart marki Parrot podczas rozmowy
Uwaga: Instrukcje nawigacyjne nie są odtwarzane przez zestaw MINIKIT Smart podczas rozmowy telefonicznej.
Regulacja głośności
Użyj pokrętła jog, aby wyregulowad głośnośd komunikacji podczas rozmowy telefonicznej.
>Ustawienie głośności jest zapisywane dla kolejnych połączeo.
Przenoszenie połączeo na telefon
 Jeśli chcesz kontynuowad rozmowę w trakcie połączenia przy użyciu telefonu (rozmowa prywatna), naciśnij
zielony przycisk zestawu MINIKIT Smart.
>Rozmowa zostanie automatycznie przeniesiona na telefon.
 Jeśli chcesz powrócid do rozmowy przy użyciu zestawu, ponownie naciśnij zielony przycisk.
Zarządzanie drugim połączeniem
W trakcie jednego połączenia, możesz odebrad inny telefon, jeśli Twój telefon obsługuje tę funkcję.
- Jeśli chcesz odebrad drugie połączenie przychodzące, naciśnij zielony przycisk.
> Pierwsze połączenie zostanie automatycznie zawieszone.
- Jeśli chcesz odrzucid drugie połączenie przychodzące, naciśnij czerwony przycisk.
> Aby przełączyd się z jednego połączenia na inne, naciśnij zielony przycisk.
Zarządzanie pocztą głosową
W trakcie połączenia,
zestaw MINIKIT
Smart pozwala na wysyłanie DTMF (tonów wybierania
wieloczęstotliwościowego) w celu zarządzania na przykład pocztą głosową. W tym celu:
1. Naciśnij pokrętło jog, aby wejśd do menu DTMF.
>Usłyszysz dźwięk «0».
2. Użyj pokrętła jog, aby wybrad swój DTMF spośród następujących możliwości: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, # lub *.
3. Naciśnij pokrętło jog, aby wysład wybrany DTMF na swój telefon.
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Zakooczenie połączenia
Aby zakooczyd połączenie, naciśnij czerwony przycisk.
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Rozwiązywanie problemów
Zestaw mówi «Memory full» (Pamięd pełna)
Możesz sparowad do dziesięciu urządzeo. Jeśli spróbujesz sparowad jedenasty telefon, zestaw wyświetli
«Memory full» (Pamięd pełna). Musisz wyczyścid pamięd, przytrzymując jednocześnie czerwony przycisk i
pokrętło jog przez trzy sekundy. W ten sposób usuwane są także wszystkie kontakty.

Zestaw wydaje się byd zawieszony
W przypadku wadliwego działania, możesz ponownie uruchomid MINI ZESTAW Smart. W tym celu naciśnij
przycisk Reset.

Zestaw nie współpracuje z moim telefonem
 Upewnij się, że Twój telefon jest kompatybilny z zestawem MINIKIT Smart. W tym celu zapoznaj się z listą
kompatybilności MINI ZESTAWU Smart marki Parrot dostępną na naszej stronie internetowej
www.amervox.com w sekcji Pomoc i Pliki do Pobrania.
 Jeśli Twój telefon jest kompatybilny z zestawem MINIKIT Smart, upewnij się, że posiada on najnowszą
wersję oprogramowania. Ta aktualizacja i procedury aktualizacji są dostępne na naszej stronie
www.amervox.com w sekcji Pomoc i Pliki do Pobrania.
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Informacje ogólne
Gwarancja
Bez uszczerbku dla gwarancji prawnej, produkty marki Parrot posiadają gwarancję na okres 1 roku od daty
zakupu w przypadku wystąpienia wad materiałowych i produkcyjnych, pod warunkiem, że produkt nie zostanie
uszkodzony i po przedstawieniu sprzedawcy dowodu zakupu (data zakupu, miejsce sprzedaży i numer seryjny
produktu). Gwarancja nie obejmuje: aktualizacji elementów oprogramowania produktów marki Parrot z
telefonami komórkowymi Bluetooth w celu zapewnienia kompatybilności, odzyskiwania danych, pogorszenia
się wyglądu produktu w wyniku normalnego użytkowania, uszkodzeo powstałych w wyniku wypadku, nadużycia
lub niewłaściwego wykorzystania, ani produktów nienależących do marki Parrot. Parrot nie ponosi
odpowiedzialności za przechowywanie, utratę lub uszkodzenie danych podczas transportu lub naprawy.
Wszelkie produkty niesłusznie uznane za wadliwe zostaną zwrócone do nadawcy, a koszty kontroli, procesu i
przesyłki zostaną zafakturowane na niego.
Informacje dotyczące baterii i ładowarki
Należy używad wyłącznie dołączonej ładowarki zasilanej z gniazda zapalniczki. Nie należy nigdy nie używad
uszkodzonej ładowarki. Należy używad wyłącznie kabla USB dołączonego do ładowarki do wejścia zapalniczki.
Należy pamiętad o naładowaniu urządzenia przed rozpoczęciem przechowywania go przez długi okres czasu.
Nie należy zostawiad urządzenia w miejscach gorących lub zimnych (samochód w bezpośrednim świetle
słonecznym lub zaparkowany w garażu w zimie). Należy zawsze przechowywad je w miejscu, gdzie temperatura
pozostanie na stałym poziomie. Zarówno ładowarka jak i urządzenie mogą zrobid się gorące podczas ładowania.
Nie należy ich zakrywad. Nie należy rozbierad urządzenia na części. W przypadku wycieku z baterii, należy
unikad kontaktu cieczy z oczami i skórą. W przypadku kontaktu, obszar ten należy dokładnie spłukad duża ilością
wody i skontaktowad się z lekarzem. Jeśli bateria nie jest używana przez długi okres czasu, jej poziom
naładowania spada samoczynnie. Gdy bateria jest całkowicie naładowana, należy ją odłączyd od ładowarki.
Przeciążenie może zmniejszyd żywotnośd baterii. Nie należy zostawiad włączonej ładowarki zasilanej z gniazda
zapalniczki, gdy nie jest ona używana. Bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury mogą mied wpływ na
zdolnośd ładowania baterii i żywotnośd baterii. Produktu należy pozbywad się zgodnie obowiązującymi
przepisami prawa. Ze względu na to, iż urządzenie zawiera elementy elektroniczne i baterię, nie należy go
wyrzucad razem z odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Skontaktuj się z władzami lokalnymi, aby
dowiedzied się więcej na temat opcji pozbywania się i recyklingu.

Prawidłowe pozbywanie się produktu (Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)
Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu
użytkowania nie należy wyrzucad go wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby
uniknąd szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania
odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu
promowania ponownego użycia zasobów materiałowych. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i
sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu, użytkownicy prywatni powinni skontaktowad
się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu luz z organem władz lokalnych.
Użytkownicy biznesowi powinni skontaktowad się ze swoim dostawcą i sprawdzid warunki umowy zakupu.
Produktu nie należy wyrzucad razem z innymi odpadami komercyjnymi.
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Modyfikacje
Wyjaśnienia i specyfikacje zawarte w tej instrukcji są podane jedynie w celach informacyjnych i mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia. Są one uważane za poprawne w chwili oddania do druku. Niniejsza instrukcja obsługi
została napisana z najwyższą starannością, a jej celem było zapewnienie Paostwu dokładnych informacji. Parrot
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z błędów lub pominięd w instrukcji, ani
za szkody lub przypadkową utratę danych wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania zawartych w
niej informacji. Parrot zastrzega sobie prawo do dokonania zmian lub poprawek we wzornictwie produktu lub
instrukcji obsługi bez żadnych ograniczeo i bez obowiązku powiadamiania użytkowników. W ramach naszych
ciągłych starao mających na celu uaktualnianie i ulepszanie naszych produktów, zakupiony przez Paostwo
produkt może nieznacznie różnid się od modelu opisanego w niniejszej instrukcji. W takim przypadku,
najnowsza wersja tej instrukcji może byd dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej pod
adresem www.parrot.com.
Oświadczenie o zgodności z przepisami FCC (Federal Communications Commission – Federalna Komisja
Łączności)
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działające urządzenie musi spełniad następujące dwa
warunki: (1) urządzenie nie może powodowad zakłóceo i (2) urządzenie musi przyjmowad wszelkie odebrane
zakłócenia, z uwzględnieniem zakłóceo, które mogą powodowad niepożądane funkcjonowanie.
Uwaga: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia odbioru radiowego lub
telewizyjnego spowodowane przez samodzielne modyfikacje tego urządzenia. Takie modyfikacje mogą
spowodowad utratę przez użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.
Oświadczenie FCC § 15, 105: To urządzenie zostało przetestowane i spełnia ograniczenia dla urządzeo
cyfrowych Klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie odpowiedniej
ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. Urządzenie to wytwarza, używa i może
emitowad promieniowanie o częstotliwości fal radiowych i jeśli jest zainstalowane i eksploatowane niezgodnie z
zaleceniami, może powodowad szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że
zakłócenia nie wystąpią w przypadku określonej instalacji. Jeśli urządzenie to jest źródłem zakłóceo sygnału
radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzid przez włączenie i wyłączenie tego urządzenia, należy
spróbowad wyeliminowad zakłócenia, korzystając z poniższych metod:
- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda zasilania w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skontaktowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.
Klasa B, oświadczenie dotyczące Kanady: Niniejsze urządzenie cyfrowe Klasy B jest zgodne z kanadyjską normą
ICES-003
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Deklaracja zgodności
My, Parrot S.A. z siedzibą przy 174 quai de Jemmapes, 75010 Paryż, Francja, deklarujemy z pełną
odpowiedzialnością, że nasz produkt, MINIZESTAW Smart, do którego odnosi się ta deklaracja,
jest zgodny z odpowiednimi normami EN300328, EN301489-17, EN60950 oraz z postanowieniem
16 Informacje Ogólne dyrektywy w sprawie urządzeniach radiowych i koocowych urządzeo
telekomunikacyjnych (1999/5/EC R&TTE), z wymaganiami dyrektywy EMC 2004/108/WE, dyrektywą
73/23/EWG w sprawie niskiego napięcia, dyrektywą 72/245/EWG w sprawie pojazdów zmienioną
dyrektywą 2006/28/WE.
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Licencje
Znak słowny Bluetooth i logo należą do firmy Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek wykorzystanie tych znaków przez
firmę Parrot S.A. jest przedmiotem licencji.
Bluetooth QDID: B016898, B013838, B012423
Parrot, Parrot MINIKIT i logo Parrot są zastrzeżonymi znakami towarowymi PARROT SA.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.
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