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Hurtig brugervejledning

Om denne vejledning 
Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem 
trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet. Denne korte guide giver 
derfor kun de vigtigste anvisninger om, hvordan enheden bruges på en nem måde.
Du kan finde yderligere oplysninger under rubrikken Support og downloads på vores 

hjemmeside www.parrot.com: komplet vejledning, FAQ, undervisningsprogrammer…

Advarsel
Funktioner, som kræver længere opmærksomhed, må kun bruges, når bilen er standset. Din 
egen og de andre trafikanters sikkerhed har fortrinsret frem for telefonopkald, musik eller navi-
gationsanvendelser. Vær ansvarlig: Kør forsigtigt og pas på dit omgivende miljø. Parrot frasiger 
sig ethvert ansvar, hvis du vælger at tilsidesætte denne advarsel.
 

Opdatering
Du kan downloade de sidste opdateringer til dit produkt gratis (og se fremgangsmåden for 
opdatering) på vores hjemmeside www.parrot.com under rubrikken Support og downloads. 
Ved hjælp af disse opdateringer kan du drage fordel af nye funktioner og forbedre produktets 
kompatibilitet.

Indhold

Parrot MINIKIT+

 USB / mini-USB kabel

Cigartænderoplader

Før du starter

Fastgørelse på solskærm
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Opladning af Parrot MINIKIT+

Inden første ibrugtagning skal Parrot MINIKIT+ være ladet • 
helt op. Det gør man ved hjælp af bilens cigartænder-
stik og ved at forbinde USB / mini-USB kablet med 
opladeren og med kittet. Det er også muligt at forbinde  
Parrot MINIKIT+ med en PC ved hjælp af USB / mini-USB 
kablet.

Lysdioden ved siden af mini USB-stikket lyser rødt for at angive, at opladningen er i gang. • 
Lysdioden slukker, når opladningen er afsluttet

Når batteriet er svagt, underretter Parrot MINIKIT+ dig om det med en stemmemeddelelse.• 

Montering af Parrot MINIKIT+

Sæt det sorte bånd på bilens solskærm som vist op skemaet nedenfor. Glid dernæst klem-• 
men bag på Parrot MINIKIT+ ind til det sted, der er forudset til det på båndet.

 

Afhængig af din bilmodel kan du ligeledes bruge klemmen til at sætte Parrot MINIKIT+ • 
direkte på solskærmen.

Tænd & sluk af Parrot MINIKIT+
Tryk på den røde  knap i 2 sekunder for at tænde Parrot MINIKIT+. 
 
Parrot MINIKIT+ i standby
Hvis du efterlader Parrot MINIKIT+ i bilen uden at slukke for den, vil Parrot MINIKIT+ slå over 
på standby. I kraft af sin vibrationsdetektor vil Parrot MINIKIT+ automatisk vende tilbage til 
normal funktion, når du kommer tilbage til bilen. Hvis Bluetooth funktionen er aktiveret på 
din telefon, når du stiger ind i bilen, vil forbindelsen mellem de to enheder automatisk blive 
oprettet.

Første anvendelse

Bemærk: Båndet har 2 steder, hvor man kan installere Parrot MINIKIT+, alt efter om sols-
kærmen er slået op eller ned. Du kan således let installere Parrot MINIKIT+ igen, hvis du 
har brug for at bruge solskærmen under kørslen.
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Få adgang til menuerne
Tryk på den midterste drejeknap for at få adgang til menuerne.• 

Naviger rundt i menuerne ved at benytte drejeknappen og godkend med den grønne knap • 
eller ved at trykke på drejeknappen. 

Tryk på den røde •   knap eller vent i nogle sekunder for at forlade menuen.

Forbind og tilslut en telefon med Bluetooth
Inden Parrot MINIKIT+ bruges med din telefon, skal du forbinde de to enheder. Når de to 
enheder har registreret hinanden, er det ikke længere nødvendigt at fortsætte denne  
handling. Når sættet startes, forbindes der automatisk med Parrot MINIKIT+ afhængigt af 
telefonmodellen.

Start en periferisk Bluetooth søgning med din  1. 
Bluetooth telefon (se telefonens brugsanvisning).

Vælg ”Parrot MINIKIT+ ”.2. 

Indtast ”0000” på din telefon, når der anmodes om det. 3. 
> Parrot MINIKIT+ meddeler ”Tilkobling udført”,  
når de to enheder er tilsluttet. 

Automatisk forbindelse

Når telefonen er blevet parret med Parrot MINIKIT+, oprettes forbindelsen automatisk mel-• 
lem de 2 enheder, hver gang de kommer i nærheden af hinanden og der er tændt for dem. 
Hvis du efterlader Parrot MINIKIT+ i standby i din bil, vil kittet automatisk forbinde sig med 
din telefon, når du vender tilbage til bilen i kraft af sin vibrationsdetektor.

Det er muligt at forbinde to telefoner med Parrot MINIKIT+ samtidigt. For at gøre det, • 
skal valgmuligheden Dual mode aktiveres. Når de to telefoner er forbundet med Parrot  
MINIKIT+, kan du modtage påkald fra de 2 telefoner på kittet. Til gengæld er det kun tele-
fonlisten fra den telefon, der først blev forbundet med Parrot MINIKIT+, der er tilgængelig 
på kittet. Du kan dog let skifte mellem de to tilsluttede telefoner ved at trykke i 2 sekunder 
på drejeknappen. 

PIN code : 0000

Sådan synkroniserer du telefonlisten

For de fleste Bluetooth-telefoner synkroniseres telefonlisten automatisk med systemets • 
hukommelse. Det er kun de kontaktpersoner, som er gemt i telefonens hukommelse, 
der synkroniseres. Hvis dine kontaktpersoner er gemt på SIM-kortet, skal de føres over i  
telefonens hukommelse. Læs telefonens brugervejledning for yderligere oplysninger..

 
 
 
  

Hvis din telefon ikke foretager synkroniseringen automatisk, kan man også anvende telefon-• 
ens funktion Object Push for at sende telefonens kontaktpersoner til Parrot MINIKIT+ med 
Bluetooth. For at gøre dette, Tryk på drejeknappen og vælg Modtag kontaktpersoner. 

Efter synkronisering eller fremsendelse via Bluetooth er alle dine kontaktpersoner tilgænge-• 
lige med stemmegenkendelse uden indlæring.

Bemærk: Afhængig af din telefonmodel, kan din telefon bede dig om at bekræfte over-
føringen af telefonlisten.
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Modtage et opkald   

Et indgående opkald angives ved en ringetone. Navnet på kontaktpersonen meddeles, hvis • 
nummeret på denne kontaktperson er gemt i telefonlisten på den telefon, som er tilsluttet 
Parrot MINIKIT+.

Med det magiske ord ”•  accepter” kan du acceptere et indgående opkald.

Med det magiske ord ”•  afvise” kan du afvise et indgående opkald.

For at bruge følgende magiske ord skal de magiske ord aktiveres. For at gøre dette tryk på • 
drejeknappen og vælg Magiske ord. Tryk på drejeknappen for at aktivere/deaktivere de 
magiske ord.  

 

Foretag et opkald
Tryk på den grønne knap for at aktivere stemmestyringen. 1. 
> Parrot MINIKIT+ beder om navnet på den kontaktperson, som du vil ringe til.

Sig navnet på den kontaktperson, som du vil ringe til, efterfulgt af typen af telefonnum-2. 
mer, hvis kontaktpersonen har flere numre. 
> Opkaldet til denne kontaktperson sker automatisk, hvis stemmekommandoen er 
opfattet korrekt. I modsat fald udsender det håndfrie sæt en bekræftelse.

Bekræft ved at sige ”3. Ja” eller ”Ringe op” eller præciser typen af telefonnummer 
(f.eks.: Hjem, kontor, mobil). 
> Der foretages således et opkald til denne kontaktperson.

 
Brug under et opkald

Brug drejeknappen for at indstille lydstyrken under en samtale. Lydstyrken gemmes til de • 
efterfølgende samtaler.

Tryk på den grønne knap for at omstille en igangværende samtale på din telefon.• 

Med Parrot MINIKIT+ kan du sende DTMF-toner under en samtale for feks at styre din tele-• 
fonsvarer. Det gør du ved at trykke på drejeknappen under samtalen.

Telefon
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Parrot MINIKIT+ melder «Hukommelse fyldt»
Du kan tilkoble op til 10 telefoner med Parrot MINIKIT+. Hvis du tilkobler en elvte telefon, vil 
sættet melde «Hukommelse fyldt». I så fald skal du slette hukommelsen i Parrot MINIKIT+ ved 
at trykke samtidigt på den røde og den grønne knap i 3 sekunder. Hermed slettes også alle 
kontaktpersonerne.

Parrot MINIKIT+ virker blokeret
I tilfælde af problemer kan du genstarte Parrot MINIKIT+. For at gøre 
dette:

Tryk samtidigt på drejeknappen og Reset-knappen bag på 1. 
MINIKIT+.

Slip Reset-knappen. Slip dernæst drejeknappen.2. 

Min telefon kan ikke bruges sammen med sættet

Kontroller din telefons kompatibilitet med Parrot MINIKIT+. Du finder listen over kompat-• 
ible telefoner med Parrot MINIKIT+ på vores websted www.parrot.com, under Support & 
Downloads.

Hvis din telefon er anført som kompatibel, skal du måske opdatere din Parrot MINIKIT+. Du • 
finder fremgangsmåden for opdatering af Parrot MINIKIT+ på vores websted www.parrot.
com, under Support & Downloads.

Navigationsanvisninger
Hvis du har en GPS funktion på din telefon og din telefon tillader at sende navigationsanvis-• 
ninger via Bluetooth (profil A2DP), vil disse navigationsanvisninger blive meddelt på Parrot 
MINIKIT+. 

 

Hyppige problemer

Reset

Bemærk: Navigationsanvisningerne udsendes ikke på Parrot MINIKIT+ højttaleren under 
et opkald.

Generelle oplysninger
Garanti
Parrot produkterne er dækket af en 1-års garanti fra købsdatoen, hvad angår reservedele og reparation, med 
mindre produktet er blevet ændret, og ved præsentation af et bevis for køb (dato og sted for køb samt pro-
duktets serienummer) hos forhandleren eller direkte hos Parrot. Garantien dækker ikke opdatering af software 
indbefattet i Parrot produkter med Bluetooth® mobiltelefoner beregnet til regnskabsføring, indhentning af 
data, udvendig beskadigelse af produktet på grund af normal brug af produktet, enhver beskadigelse forår-
saget af et uheld, en unormal brug eller en ikke autoriseret brug af produktet, et ikke Parrot produkt. Parrot er 
ikke ansvarlig for opbevaring, tab eller beskadigelse af data under transport eller reparation. Et produkt, der 
viser sig ikke at være fejlbehæftet, vil blive returneret til afsenderen, som vil få tilsendt en regning for udgifter 
til behandling, kontrol og transport.
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Ændringer
Forklaringerne og specifikationerne i denne guide er kun vejledende og kan blive ændret uden forudgående 
varsel. De anses for at være korrekte på det tidspunkt, hvor de bliver trykt. Denne guide er blevet udarbejdet 
med største omhu i den hensigt at give dig den mest nøjagtige information. Parrot kan dog ikke drages til 
ansvar for konsekvenserne af fejl eller udeladelser i denne guide, eller for beskadigelser eller utilsigtet tab af 
data, som direkte eller indirekte er et resultat af brugen af informationen heri. Parrot forbeholder sig ret til at 
ændre eller forbedre produktets design eller brugervejledningen uden nogen form for begrænsning og uden 
forpligtigelse til at underrette brugerne herom.
Da vi konstant bestræber os på at opgradere og forbedre vores produkter, kan det produkt, du har købt, være 
lidt forskellig fra den model, der er beskrevet i denne guide. Hvis det er tilfældet, kan der fås en senere udgave 

af denne guide i elektronisk format på Parrots website www.parrot.com.
 
Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt(elektrisk og elektronisk udstyr)
Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektro-nisk 
udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte 
fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.Brugere af 
elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med hus-
holdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige 
belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elek-tronisk udstyr og øge mulighederne for 
genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. 
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