Skrócona instrukcja obsługi
Przed rozpoczęciem instalacji
Wprowadzenie

W celu ograniczenia naszego zużycia papieru, ze względu na naszą troskę o
środowisko naturalne, Parrot promuje umieszczanie dokumentacji dla użytkowników
w internecie zamiast ich drukowania. Ten skrócony podręcznik ma za zadanie
dostarczyć wam jedynie najważniejszych instrukcji, które umożliwią użytkowanie tego
urządzenia. Więcej informacji można odnaleźć w sekcji Pomoc techniczna i pliki na naszej
stronie www.parrot.com : czeka tam na was pełna dokumentacja, najczęściej zadawane pytania, tutoriale...

Ostrzeżenie

Funkcje wymagające większej uwagi użytkownika muszą być obsługiwane wyłącznie gdy
pojazd jest zatrzymany. Bezpieczeństwo użytkownika i innych uczestników ruchu jest
priorytetowe w stosunku do rozmów telefonicznych, muzyki czy też aplikacji nawigacyjnych.
Należy zachowywać się w odpowiedzialny sposób: prowadzić ostrożnie i zwracać uwagę
na otaczające warunki. Parrot uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania tego ostrzeżenia.

Zawartość opakowania

Kabel USB / mini-USB

Parrot MINIKIT+
Ładowarka samochodowa
System mocujący do osłony
przeciwsłonecznej
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Przed pierwszym użyciem
Ładowanie Parrot MINIKIT+
• Należy kompletnie naładować Parrot MINIKIT+ przed
pierwszym użyciem. W tym celu, wykorzystać gniazdko
zapalniczki samochodowej lub podłączyć kabel USB /
mini-USB do ładowarki i do zestawu. Można również
podłączyć Parrot MINIKIT+ do swojego PC za pomocą
kabla USB / mini-USB.
• Czerwona lampka LED znajdująca się obok wejścia mini-USB oznacza, że trwa ładowanie.
Po zakończeniu ładowania, LED gaśnie.
• Gdy bateria jest słaba, Parrot MINIKIT+ powiadamia o tym za pomocą komunikatu
głosowego.

Instalacja Parrot MINIKIT+
• Przymocować czarny pasek na osłonie przeciwsłonecznej pojazdu jak pokazano na
poniższym schemacie. Następnie wsunąć zacisk znajdujący się z tyłu Parrot MINIKIT+ do
odpowiedniego miejsca na pasku.
Uwaga: Pasek zawiera 2 miejsca umożliwiające instalację Parrot MINIKIT+ w momencie gdy osłona
przeciwsłoneczna jest podniesiona lub opuszczona. Można w bardzo łatwy sposób zmienić pozycję
Parrot MINIKIT+ jeżeli podczas jazdy użytkownik pragnie skorzystać z osłony przeciwsłonecznej.
• W zależności od modelu pojazdu, można wykorzystać zacisk do przymocowania Parrot
MINIKIT+ bezpośrednio na osłonie przeciwsłonecznej.

Włączanie / wyłączanie Parrot MINIKIT+
Przycisnąć czerwony przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć Parrot MINIKIT+.

Przejście na tryb czuwania Parrot MINIKIT+

Jeżeli użytkownik pozostawi nie wyłączony zestaw Parrot MINIKIT+ w pojeździe, Parrot
MINIKIT+ przejdzie na tryb przedłużonego czuwania. Dzięki czujnikowi wibracji, Parrot
MINIKIT+ automatycznie wyjdzie z trybu przedłużonego czuwania po powrocie użytkownika.
Jeżeli funkcja Bluetooth jest aktywna w telefonie użytkownika w momencie wejścia do pojazdu,
połączenie między dwoma urządzeniami dokona się automatycznie.
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Dostęp do funkcji menu Parrot MINIKIT+
• Przycisnąć środkowy przycisk (pokrętło obrotowe), aby wejść do funkcji menu. Zestaw
wypowiada nazwę wybranego menu.
• Użytkownik może przemieszczać się w funkcjach menu obracając pokrętłem i potwierdzać
zielonym przyciskiem lub przyciskając pokrętło.
• Aby wyjść z menu, przycisnąć czerwony przycisk lub odczekać kilka sekund.

Synchronizacja i podłączenie telefonu poprzez Bluetooth ®
Przed użyciem Parrot MINIKIT+ wraz z telefonem, należy zsynchronizować oba urządzenia.
Kiedy oba urządzenie będą w stanie rozpoznać się nawzajem, wykonywanie tej czynności nie
będzie już konieczne. W zależności od modelu telefonu, połączenie z Parrot MINIKIT+ będzie
dokonywało się w sposób automatyczny zaraz po włączeniu zestawu.
1. Poprzez telefon Bluetooth, aktywować wyszukiwanie urządzeń peryferyjnych Bluetooth (zapoznać
się z instrukcją obsługi telefonu).
2. Wybrać „Parrot MINIKIT+”.
3. Wpisać w telefonie „0000” po odebraniu odpowiedniego polecenia.
> Parrot MINIKIT+ oznajmia Zgranie powiodło się”
kiedy oba urządzenia są już zsynchronizowane.
PIN code : 0000

Automatyczne połączenie
• Po sparowaniu telefonu z Parrot MINIKIT +, połączenie między 2 urządzeniami będzie
dokonywało się automatycznie za każdym razem gdy będą włączone, znajdując się blisko
siebie. Jeżeli użytkownik pozostawi Parrot MINIKIT+ w trybie przedłużonego czuwania w
pojeździe, po powrocie użytkownika zestaw połączy się automatycznie z jego telefonem
dzięki czujnikowi wibracji.
• Do zestawu Parrot MINIKIT+ można podłączyć jednocześnie dwa telefony. W tym celu,
należy aktywować opcję Dual Mode. Gdy dwa telefony są podłączone do Parrot MINIKIT+,
można odbierać poprzez zestaw połączenia pochodzące z 2 telefonów. Natomiast, wyłącznie
kontakty z pierwszego sparowanego telefonu będą dostępne w Parrot MINIKIT+. Można w
łatwy sposób przejść z jednego połączonego telefonu na drugi, przyciskając przez 2 sekundy
pokrętło.

Synchronizacja listy kontaktów telefonicznych
• Większość telefonów Bluetooth umożliwia automatyczną synchronizację listy kontaktów z
pamięcią systemu.
Uwaga: W zależności od modelu telefonu, telefon może wymagać potwierdzenia transferu
kontaktów
• Jeżeli telefon użytkownika nie wykonuje automatycznej synchronizacji, może on wykorzystać
funkcję Object Push w telefonie, aby wysłać listę kontaktów z telefonu do Parrot MINIKIT+
poprzez Bluetooth. W tym celu przycisnąć pokrętło i wybrać opcję Odbierz kontakty.
• Wszystkie kontakty, po zsynchronizowaniu lub wysłaniu przez Bluetooth są dostępne za
pomocą rozpoznania głosu bez ustawień.
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Telefon
Odbieranie telefonu			
• Nadchodzącemu połączeniu towarzyszy dźwięk. Nazwa i numer kontaktu są ogłoszone
jeżeli numer kontaktu jest zapisany w liście kontaktów telefonu podłączonego do Parrot
MINIKIT+.
• Słowo magiczne «odbierz» umożliwia odebranie połączenia.
• Słowo magiczne «odrzuć» umożliwia odrzucenie połączenia.
• Aby używać słów magicznych, należy wcześniej aktywować tą funkcję. W tym celu
przycisnąć pokrętło i wybrać z menu: ‘Magic Words’. Przycisnąć pokrętło, aby aktywować /
dezaktywować słowa magiczne.

Telefonowanie
• Telefonowanie poprzez rozpoznawanie głosu:
1. Przycisnąć zielony przycisk, aby uruchomić proces rozpoznawania głosu.
> Parrot MINIKIT+ poprosi o podanie nazwiska kontaktu, z którym użytkownik pragnie
się połączyć.
2. Wymówić nazwę kontaktu po sygnale beep, a następnie typ jego numeru («praca»,
«komórkowy»...) jeżeli kontakt posiada kilka numerów.
> Połączenie z tym kontaktem rozpoczyna się automatycznie jeżeli połączenie głosowe
zostało odpowiednio zinterpretowane.
> W przeciwnym razie, system głośnomówiący wydaje komunikat potwierdzający.
Potwierdzić słowem «Tak».

Korzystanie z urządzenia podczas rozmowy
• Podczas rozmowy można ustawić głośność za pomocą pokrętła. Głośność zostanie zapisana do następnych rozmów.
• Parrot MINIKIT+ umożliwia wysyłanie DTMF podczas rozmowy. W tym celu, przycisnąć
pokrętło podczas rozmowy.
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Instrukcje nawigacji
• Jeżeli telefon użytkownika jest wyposażony w funkcję GPS lub jeżeli telefon umożliwia
przesyłanie instrukcji nawigacji przez Bluetooth (profil A2DP), instrukcje nawigacji zostaną
ogłoszone przez Parrot MINIKIT+.
Uwaga: Instrukcje nawigacji nie są odczytywane przez głośnik Parrot MINIKIT+ podczas
rozmowy telefonicznej.

Częste problemy
Parrot MINIKIT+ ogłasza «Pełna pamięć»
Parrot MINIKIT+ umożliwia sparowanie maksymalnie 10 urządzeń. Jeżeli użytkownik spróbuje
sparować jedenasty telefon, zestaw ogłosi «Pełna pamięć». Należy wówczas wyczyścić pamięć
zestawu Parrot MINIKIT+, przyciskając jednocześnie czerwony i zielony przycisk przez 3
sekundy. Powoduje to usunięcie wszystkich kontaktów.
Parrot MINIKIT+ wydaje się zablokowany
W przypadku pojawienia się problemu, można ponownie uruchomić
Parrot MINIKIT+. W tym celu:
1. Przycisnąć jednocześnie pokrętło i przycisk Reset z tyłu zestawu MINIKIT+.
2. Zwolnić przycisk Reset. Następnie zwolnić pokrętło.

Reset

Nie można używać telefonu wraz z zestawem
• Sprawdzić kompatybilność swojego telefonu z Parrot MINIKIT+. Lista urządzeń kompatybilnych z Parrot MINIKIT+ znajduje się na naszej stronie internetowej www.parrot.com, w
zakładce Support i Downloads.
• Jeżeli dany telefon jest zaznaczony jako kompatybilny, być może należy zaktualizować
zestaw Parrot MINIKIT+. Procedura aktualizacji zestawu Parrot MINIKIT+ znajduje się na
naszej stronie internetowej www.parrot.com, zakładka “Support i Downloads”.

Ogólne informacje
Gwarancja
Produkty Parrot posiadają gwarancję, na części i robociznę, na 1 rok licząc od daty zakupu, z wyjątkiem
uszkodzenia mechanicznego produktu i na podstawie dowodu zakupu (data i miejsce zakupu, nr seryjny
produktu) u sprzedawcy lub bezpośrednio w Parrot. Gwarancja nie obejmuje aktualizacji oprogramowania
dołączonego do produktów Parrot z telefonami komórkowymi Bluetooth® w celu zapewnienia zgodności,
odzyskiwania danych, uszkodzenia zewnętrznego produktu spowodowanego nieprawidłowym użyciem
produktu, wszelkich uszkodzeń spowodowanych przez wypadki, nieprawidłowego lub niedozwolonego użycia
produktu, produktu nie dostarczonego przez Parrot. Parrot nie ponosi odpowiedzialności za przechowywanie, utratę lub uszkodzenie danych podczas transportu lub naprawy. Każdy nie uszkodzony produkt zostanie
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zwrócony do nadawcy, a koszty obsługi, kontroli i transportu zostaną zafakturowane nadawcy.
Modyfikacje
Objaśnienia zawarte w tej instrukcji zostały podane tylko dla celów informacyjnych i mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Należy je uznać za aktualne w momencie oddania tekstu do druku. Podczas opracowania
instrukcji dołożono wszelkich starań w celu dostarczenia jak najbardziej trafnych informacji. Parrot nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie skutki wynikające z błędów lub pominięć w instrukcji, oraz za szkody lub utratę
danych wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystania zawartych w niej informacji. Parrot zastrzega
sobie prawo do nanoszenia poprawek lub wprowadzania udoskonaleń w projekcie produktu oraz w instrukcji
bez obowiązku powiadomienia użytkowników. W związku ze stałym doskonaleniem i poprawianiem naszych
produktów, nabyty produkt może nieznacznie różnić się od opisanego w instrukcji. Nowsza wersja instrukcji
może być dostępna w formacie elektronicznym na witrynie Parrot www.parrot.com.

6
FCC ID: RKXMYNOS4

