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Bevezetés  
 

 
 
 

A Bluetooth® technológia, rádióösszeköttetés segítségével, rövid hatótávolságú hang- és 

adatátvitelt tesz lehet vé. Segítségével, több elektronikus berendezés, f leg telefonok és 

hands-free készülékek egyidej  kommunikációjára van lehet ség. 

 

A Parrot cég az évek hosszú során megszerzett tapasztalatai alapján, melyet a 

jelfeldolgozás és a hangfelismer  technológiák területén szerzett, bemutatja új hands-free 

készülékét, a Parrot MKi9200-at, amely a beszélgetések során els  osztályú min séget 

biztosít. 

 

Az Ön mobiltelefonjával történ  összepárosítás után a Parrot MKi9200 néhány másodperc alatt 

lehet vé teszi Önnek telefonbeszélgetés létrehozását az gépkocsijában, a telefonnal történ  

manipulálás nélkül, abban az esetben is, ha a mobilja az Ön zsebében van. Az összekötetés az 

Ön mobiltelefonjával teljesen átlátható módon valósul meg.  

 

Az Ön Parrot MKi9200 készüléke a felhasználó szempontjából független hangtárcsázás és 

hangszintézis funkciókat használja, ami minden helyzetben kifejezetten megkönnyíti használatát. 

Az Ön hands-free készüléke lehet vé teszi az összes zenelejátszó készülék csatlakoztatását: 

iPod, iPhone, iTouch, USB kulcsok, USB MP3 lejátszók, Bluetooth Sztereó berendezések, 

CD lejátszók, MiniDisc és hasonlók. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Parrot hands-free készülék irányítására, volánra szerelhet  távirányítót 
használhatunk. Ez a kezel egység lehet vé teszi hívás létrehozását a volánon 
található vezérl k segítségével, miközben kezével továbbra is a gépkocsi 
vezetésével foglalkozhat. Részletes információk a  www.parrot.com -on.    
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Azt ajánljuk kedves vev inknek, hogy a Parrot MKi9200 
beszerelését bízzák szakemberre! 

Audió rendszer 
ISO 
csatlakozókkal 
 

A Parrot MKi9200 üzembe helyezése  
 

 
 
 
 
 
 
•  Gépkocsija m szerfalából távolítsa el az audió rendszert, hogy hozzáférjen a mögötte 

található vezetékekhez.  
 
•  A készletben található vezetékek ISO csatlakozókkal és két pár line-out csatlakozóval 

vannak ellátva. A line-out csatlakozókat abban az esetben használhatjuk, ha a járm  
audió rendszere ezt lehet vé teszi (er sít  használata). A járm  audió rendszerének 
típusától függ en ezért több lehet ség is szóba jöhet.   

     
• Bejöv  telefonhíváskor az audió rendszer automatikus lehalkításának funkciója (mute) 

lép m ködésbe, hogy a hívás létre jöhessen. A funkció üzembe helyezésének lehet sége 
függ a gépjárm  audió rendszerének konfigurációjától.  

• A beszerelés végén ellen rizze, hogy nem került-e sor a vezetékek megrongálódására.  
 

1.   Csatlakoztassa a hands-free készlet vezetékét a gépkocsi audió 

      rendszerének aljzatába.  

2.   Kösse be az audió és tápkábeleket a Parrot MKi9200 készülék  

konnektoraiba.  

3. A szabad sárga vezetéket csatlakoztassa az audió rendszer  

automatikus lehalkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute 

in 2,  vagy mute in 3). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• A: 12V zapa ovanie (oranžový) • E: Zapojenie na reprod. vozidla 
• B: 12V stály zdroj energie ( ervený) 1. Pravý zadný (fialový / fialový – ierny)
• C. Uzemnenie 2. Pravý predný (šedý / šedý – ierny) 
• D: Pripojenie na zdroj napájania vozidla   3. avý predný (biely / biely – ierny) 
 4. avý zadný (zelený / zelený – ierny) 
  • F: Nepoužité zapojenie  

• A: 12V gyújtás (narancssárga) • E: Csatlakozás a gépjárm  hangszóróihoz 
• B: 12V állandó energiaforrás (piros) 1. Jobb hátsó (lila / lila – fekete) 
• C. Földelés 2. Jobb elüls  (szürke / szürke – fekete) 
• D: Csatlakozás a gépjárm  3. Bal elüls  (fehér / fehér – fekete) 
       áramforrásához 4. Bal hátsó (zöld / zöld – fekete)  
  • F: Használaton kívüli csatlakozó 
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A bekötés ellen rzése céljából, miel tt elhelyezné a 
m szerfalon, kapcsolja be a kijelz t. �  További 
információkért nézze át a Bekötés ellen rzése részt.  

Audió rendszer 
 
line-in 
 
csatlakozókkal 

Audió rendszer 
ISO 
csatlakozók 
nélkül 

Az elektronikai 
rendszer 

beszerelése 

•  Ezt a fajta bekötést a line-out konnektor (barna és fehér vezeték vagy  

piros és fekete) és a gépkocsi audió rendszerének line-in 

bemenetének összekapcsolásával hozhatja létre.  

• A két pár audió konnektor segítségével az audió funkciót kiterjesztheti 

sztereó üzemmódba a gépkocsi audió rendszerének összes 

hangszórójára. 

•  A szabad sárga vezetéket csatlakoztassa az audió rendszer  

automatikus lehalkítási funkciójának konnektorába (mute in 1, mute in 2 

vagy mute in 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bekötés leegyszer sítése céljából vásárolnia kell egy ISO adapterkábelt. 

A hozzáférhet  ISO adaptereket megtekintheti weboldalunkon: 

www.parrot.com.  
 

 
Az elektronikai rendszert semmi esetre se szerelje:  

- a f tés vagy a klímaberendezés közelébe; 

 - a közvetlen napsugárzásnak kitett helyekre; 

- fémb l készült falak közé.  

 

 

• A: 12V gyújtás (narancssárga)  • F: Line-out 2 
• B: 12V állandó energiaforrás (piros)     1. Line 2 + : piros    
• C. Földelés       2. Line 2 – : fekete  
• D: Csatlakozás a gépjárm  áramforrásához • G: Használaton kívüli  
• E: Line-out 1          csatlakozó 
  1: Line 1 + : fehér 
  2: Line 1 – : barna 
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Némely gépkocsi konnektoraiban nincsen meg a kívánt 
+12V feszültség. Ezért a narancssárga tápvezetéket a 
biztosítékdobozra vagy egyéb áramforrásra kell kötni.   

Az audió 

csatlakozók 
bekötése  

A távvezérlés 

beszerelése 

A helyes 

bekötés 

ellen rzése 

A készlet 

tápkábelének 

beszerelése 

 

•  Nézze át gépkocsija audió rendszerének bekötési rajzát.  

•  A hands-free készülék piros vezetékét az állandó +12V feszültség-

forrásra kell kötni, a narancssárga vezetéket a +12V-ra a gyújtáson 

a fekete vezeték a földelés. Ellen rizze, hogy a narancssárga vezeték 

az állandó +12V feszültségforrásra van kötve. Az ilyen bekötés a 

gépkocsi akkumulátorának teljes kisülését eredményezi. 

   

 
 
 
 
 
 

•   A bekötés helyességének ellen rzésére a szerelés után kapcsolja be 

és ki a gépkocsi gyújtását. A Parrot MKi9200 kijelz jén a következ p 

üzenetnek kell megjelennie: „Goodbye!“ 

•   Ellenkez  esetben fel kell cserélni a piros és a narancssárga vezeték 

bekötését. A piros tápkábelt valóban az állandó 12V áramforrásra, a 

narancssárgát a 12V gyújtásra a feketét a földre kell kötni. Ezt 

egyszer en, a két biztosítéktartó felcserélésével is elérheti, melyek a 

Parrot MKi9200 kábeleinek szétágazásánál található. 

 
 

•  Csatlakoztassa a zenei vezetéket az elektronikai rendszerhez és 

helyezze az USB/iPod konnektorokat a keszty tartóba, a 

középkonzolba vagy a hátsó ülések mögötti tároló rekeszbe, a 

m szerfal típusától függ en.  

   •    A konnektorokat a mellékelt véd burkolatokkal védheti a portól.  

 
  • Az utastérben keressen egy helyet, ahová a távirányítót felszerelheti. 

Azt ajánlanánk, hogy a távvezérl t helyezze a m szerfal közepére.  
   

•   Amennyiben a távvezérl t a volánra szeretné felszerelni, ne 

feledkezzen el meggy z dni annak szilárd rögzítésér l, hogy vezetés 

közben ne kerülhessen sor annak véletlenszer  leesésére. Ne szerelje 

a volán küls  oldalára, hogy mindig kéznél legyen irányváltoztatás 

közben is. 
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A dupla 

mikrofon 
beszerelése 

 

 

 

 
 

• Ha a távvezérl t a m szerfal közepére szeretné elhelyezni, ragasszon 

mindkét felén öntapadós ragasztószalagot a konzol lapos részére és 

azt nyomja oda a m szerfalhoz, hogy odaragadjon. Ezután a 

távvezérl t becsúsztathatja a konzolba. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
A Parrot mikrofonok irányított mikrofonok ezért szükséges, hogy egyenesen 

a használó felé irányuljanak, amivel biztosítják a tiszta hangátvitelt.  

Amennyiben az  lehetséges, a mikrofont az elüls  konzol közelébe a 

mennyezeti lámpa mellé az gépkocsi középvonalához kell szerelni, úgy, 

hogy a mikrofon és használója között ne legynek semmilyen akadályok.  

 
 

A konzol, m szerfalra történ  felragasztása után várjon kb. 
2 órát míg a ragasztószalag meg nem köt rendesen.  
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A kijelz  
üzembe  
helyezése 

•  A konzol, m szerfalra történ  felragasztása után várjon kb. 2 órát míg 

a ragasztószalag rendesen oda nem ragad.  

 
• Ha a gépkocsit elhagyja, ne felejtse el kivenni a kijelz t a konzolból. 

Elkerüli ezzel a közvetlen napsugárzásnak való kitételét és esetleges 

eltulajdonítását.  
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Hogyan 

tájékozódjunk 

a menüben 

Ha el ször használja a Parrot MKi9200-et és úgy t nik, 
hogy a távirányítás nem csatlakozott az elektronikus boxhoz 
nyomja le egyszerre 3 mp-re a ,   a  gombokat. Ez 
csak a szett bekapcsolása utáni 30mp-ben lehetséges.   

A hanger  
beállítása a 
menüben 

A telefon / PDA 
párosítása és 
csatlakoztatása 
Bluetoothon 

keresztül 

1. A PARROT MKi9200 használata  
 
 

 
• A menübe való belépéshez érintse meg a forgatható 

vezérl gombot.  

 >  A szett kijelzi az aktuális menü nevét.  

• A menüben a vezérl gomb forgatásával tudunk mozogni, 

a választást a gomb  megnyomásával vagy a vezérl gomb 

megnyomásával támaszthatjuk alá. 

•  A menüb l való kilépéshez nyomjuk meg a  gombot vagy várjunk 
néhány másodpercet. 

 

 
A Parrot MKi9200 készülék hangerejének beállítására nyomjuk meg a 

vezérl gombot és válasszuk a Settings > Audio > Menu Volume 

lehet séget. A hanger  beállítására használjuk a vezérl gombot, majd 

választásunkat er sítsük meg.  

 

 

 
 
 

 
Miel tt el ször használná mobiltelefonjával összekapcsolt Parrot 

MKi9200 készülékét, végre kell hajtania a két berendezés párosítását. A 

párosítás m veletét csak egyszer kell elvégezni.  

A berendezések csatlakoztatása ezután mindig automatikusan megy 

végbe, mikor bekapcsolja a gyújtást. Ez a funkció az Ön 

mobiltelefonjának modelljét l függ.  

1. Gy z djön meg róla, hogy a Parrot MKi9200 úgy van beállítva, az 

összes Bluetooth® berendezés számára látható legyen.  Ehhez nyomja 

meg a vezérl gombot és válassza a következ  lehet séget: Settings > 
Bluetooth >Visibility > Visible. 

 

 

Az audió menü lehet vé teszi a hangmenü deaktiválást. 
B vebb információkért nézze át Az audió beállítások 
hangolását.    

A Parrot MKi9200 alapbeállításban látható. 
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A telefonkönyv 

szinkronizálása 

A memória 

törlése 

Mobiltelefonja és a Parrot MKi9200 készülék els  
párosítása után a berendezések között automatikusan 
létrejön a kapcsolat, miután Ön beszállt a gépkocsijába és 
a kihangosító szett kijelz je csatlakoztatva van. 

2. Nyomja meg a vezérl gombot és válassza a következ  lehet séget: 

Settings >  Bluetooth > Pair with…. 
 > Amennyiben mobiltelefonja megjelenik a berendezések listáján,  

válassza ki és a forgatható vezérl gomb megérintésével er sítse 

meg választását. 

 > Ha az Ön mobiltelefonjának modellje nem jelenik meg a listán, 

válassz az Other phones – egyéb telefonok lehet séget. 

3. Mobiltelefonján válassza a Bluetooth® periférikus berendezések 

keresése lehet séget.  

 > Megjelenik a hozzáférhet  Bleutooth perifériák listája.   

4. A listáról válassza ki a «Parrot MKi9200» készüléket.  

5. A PIN kód megadására való felszólítás megjelenése után, adja meg 

mobiltelefonján a «0000» számkódot.  

 > A Parrot MKi9200 készülék kijelz jén megjelenik a «Pairing  
  successful» - a párosítás sikeresen befejez dött, információ. 

 
 
 
 
 

 
Némely Bluetooth telefon esetében, a Parrot MKi9200 automatikusan 

elvégzi a nevek és telefonszámok szinkronizálását a két készülék 

telefonkönyve között. Amennyiben az Ön telefonja nem támogatja az 

automatikus szinkronizálást, használhatja az Object Push funkciót is a 

névjegyek átküldésére a mobiltelefonból a gépkocsi kihangosító szettjébe  

a Bluetooth® technológia segítségével. Ezt a következ képpen hajthatjuk 

végre: 

1. Érintsük meg a vezérl gombot és válasszuk Phone > Receive Contacts. 

2. B vebb információt a névjegyek küldésér l az Object Push funkció 

segítségével mobiltelefonunk kezelési útmutatójában találunk. 
 

 

A Parrot MKi9200 berendezéssel akár tíz készüléket is párosíthatunk.  
 
Ha a 11. telefont akarjuk párosítani, a Parrot MKi9200 jelenti, hogy 

«Memory full» - megtelt a memória. A menüben Settings > Bluetooth > 
Paired devices eltávolíthatjuk a felesleges berendezéseket, ezzel 

felszabadítva a memóriát.  
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Hívás 
hangtárcsázás 

segítségével 

Ez a funkció csak akkor elérhet , ha el tte 
szinkronizálta a névjegyeket a kihangosító szettel.   

 
 
 
Miel tt kihangosító szettjének a hangtárcsázási funkcióját használná, mobiltelefonját / PDA 

készülékét csatlakoztatnia kell a  Parrot MKi9200-hoz. 

 
�   B vebb információkért olvassa el a „A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása 

Bluetoothon keresztül“ cím  részt. 
 
 
 
 
 
 
 

1. A hangtárcsázás aktiválásához nyomja meg a  gombot. 

> Egy sípolást fog hallani.  

 
2. Mondja ki a kulcsszót: «Call» - hívás és a felhívandó személy 

nevét. 

>  Ha a berendezés helyesen azonosította a hangtárcsázást, 

automatikusan  létrejön a telefonhívás.  

> Amennyiben az azonosítás nem egyértelm , a készülék, ellen rz  

kérdést tesz fel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

3. Választását er sítse meg a «Yes» vagy «Call» - hívás szavakkal. 

 > A hívást ezzel aktiválva lett.  

 

A hangtárcsázási funkció segítségével néhány kulcsszó 
kombinációját is használhatja. Például: «Bob». 
Kiválaszthatja melyik számra akar hívni: pl. «Bob at home», 
«Bob home» és hasonlók.  

A hangtárcsázási funkció használata
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Hívás fogadása 

hanggal 

•  Az «Accept» - elfogad kulcsszó, lehet vé teszi a bejöv  hívás 

fogadását. 

• A «Refuse» - visszautasít kulcsszó, lehet vé teszi a bejöv  hívás 

visszautasítását. 

    

A kulcsszavak aktiválását/kikapcsolását el ször aktiválni kell. Ebben 

az esetben a következ  lépések szerint járjon el:  

 

1. Érintse meg a vezérl gombot és válassza ki a következ t Phone > 
Settings > Magic words. 

2. A kulcsszavak aktiválásához/kikapcsolásához nyomja meg a forgó 

vezérl gombot.  
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A kijelz n megjelenik a hívó neve és névjegye, ha annak 
részletei megtalálhatóak a Parrot MKi9200 készülékhez 
csatlakoztatott telefon telefonkönyvében.  

Hívás 
kezdeményezése 

Az újrahívási 
funkció 

 
 
 
 

 
Miel tt telefonja funkcióit használná, mobiltelefonját / PDA készülékét csatlakoztatnia kell a  
Parrot MKi9200-hoz. 
 
�   B vebb információkért olvassa el a „A telefon / PDA párosítása és csatlakoztatása 
Bluetoothon keresztül“ cím  részt. 
 
Hívás fogadása     A beérkez  hívást cseng hang jelzi. 

 
 
 
 
 

•  Ha a hívást fogadni kívánja, nyomja meg a  gombot. A hívás 
befejezésére nyomja meg a  gombot. 

• Ha a bejöv  hívást nem kívánja fogadni, nyomja meg a  gombot. 
 

 
•    Ha a hívandó személy névjegye megtalálható a Parrot MKi9200 

készülékhez csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, a 

következ képpen járjon el: 

1. Érintse meg a vezérl gombot és lépjen be a f menübe majd 

válassza ki a  Phonebook – telefonkönyv menüpontot.  

2. Válassza ki a kezd bet t és érintse meg a vezérl gombot. 

> Válassza ki a névjegyet: 

- A hívás létrehozásához nyomja meg a  gombot. 

- vagy használja a vezérl gombot a névjegyhez tartozó 

telefonszámok valamelyikének kiválasztására. 

• Ha a hívandó személy névjegye nem található a Parrot MKi9200-

hoz csatlakoztatott telefon telefonkönyvében, állítsa meg 

gépkocsiját egy biztonságos helyen nyomja meg a forgatható 

vezérl gombot és válassza a Phonebook > Dial a number 
lehet séget. A telefonszám hívására használhatjuk a 

mobiltelefonunkat is.  
 

 
Nyomja meg a  gombot a Parrot MKi9200 készüléken és tartsa 

lenyomva 2 másodpercig. Ezzel aktiválja az utoljára hívott szám 

újrahívási funkcióját - redial. 

A telefon funkcióinak használata
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A diszkrét mód 

használata 

A titkosított 
mód 

használata 

Második hívás 

fogadása 

•  Ha hívás közben a beszélgetést diszkréten kívánja folytatni, a gépkocsi, 

audió rendszerének kiiktatásával, (privát beszélgetés), nyomja le a 

Parrot MKi9200 készüléken a  gombot.  

   >    A hívás automatikusan átirányítódik a mobiltelefonra.  

  • Ha a hívást vissza kívánja kapcsolni a kihangosító szettre, nymja le újra 

     a  gombot. 
 

 
•  Ha hívás közben deaktiválni szeretné a mikrofont, tartsa 2 

másodpercig lenyomva a   gombot. 

• A mikrofon újraaktiválásához nyomja le újra ugyanazt a gombot.  
 

 

A Parrot MKi9200 lehet vé teszi két telefonhívás egyidej   fogadását is, 

abban az esetben, ha az Ön telefonja is támogatja ezt a funkciót. 

Részletes információkért  tanulmányozza át mobiltelefonja kezelési 

útmutatóját.  

 
•  Második hívás fogadása  

 
 1. Nyomja le a Parrot MKi9200 készülék  gombját.  

   > Ezzel az els  hívást automatikusan várakoztatja.  

 2. Az egyik hívásról a másikra kapcsoláshoz nyomja meg a  gombot a 

Parrot MKi9200 készüléken, vagy a zöld gombot a mobiltelefonján.  

 3. A folyamatban lév  hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.  

  A hívást közvetlenül a mobiltelefonon is be tudja fejezni.  

> Ezzel automatikusan átkapcsol a várakoztatott hívásra.  
 
•  A második hívás visszautasítása  

    
Nyomja le a Parrot MKi9200 készülék  gombját. A hívást közvetlenül 

a mobiltelefonról is vissza tudja utasítani.  
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DTMF küldése 

A hanger  

beállítása 

A Parrot MKi9200 készüléken beállított hanger  nem 
befolyásolja az Ön telefonjára érkez  hívásokét.  

DTMF (Dual Tone Modulation Frequency = hangfrekvencia-tárcsázás) Ez 

a rendszer hangfrekvencia-tárcsázás és a kihangosító szett vagy a 

mobiltelefon segítségével lehet vé teszi szerverek iráynyítását (a *, # stb. 

gombok lenyomásával) (pl. az operátor hangposta szervere).  A hívás 

során a Parrot MKi9200 lehet vé teszi DTMF jelek küldését, hogy ezek 

segítségével meghallgathassa hangpostafiókját. Ehhez a következ  

lépéseket hajtsa végre:  

 
1. Nyomja le a forgó vezérl gombot és nyissa meg a DTMF menüt. 
 
2. A forgó vezérl gomb segítségével válassza ki a következ  

lehet ségek valamelyikét: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # vagy *.  

 
3. Nyomja le a forgó vezérl gombot ezzel és küldjön DTMF jelet a 

mobiltelefonjára. 
 

  
A telefonhívás alatt használja a hanger  beállítására szolgáló forgó 

vezérl gombot a Parrot MKi9200 készüléken, vagy állítsa be a 

hanger t a telefonján. 

>   A beállított hanger  a következ  hívások alatt is ezen a szinten 

marad.  
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A zenei forrás 

kiválasztása 

 
 
 

•  A Parrot MKi9200 készülék és az Ön audió lejátszójának / iPod / USB 
kulcs összekapcsolására használjon USB, Jack vagy iPod csatlakozót. 

• A Parrot MKi9200 készülék lehet vé teszi az Ön számára az SD 
kártyán található zenei fájlok lejátszását is. A zenei fájlok átmásolását 
a következ képpen hajthatja végre: 
1. Helyezze be az SD kártyát amelyre kedvenc zeneszámait kívánja 

másolni a megfelel  slotba.  
2. USB vagy mini USB kábel segítségével kösse össze a Parrot 

MKi9200k készüléket a számítógéppel, amelyen a zenéi találhatók. 
 

 

 

 

 

3. Másolja át MP3 vagy WMA formátumú zeneszámait az SD 
kártyára, mintha az egy USB kulcs lenne.    

•  A zenék elindításához nyomja meg a  gombot. A kívánt zenei forrás 
kiválasztásához nyomja meg a forgó vezérl gombot. Ha a berendezés 
memóriakártyáján lév  zeneszámok definiált ismertet jegyei – tags, 
vannak, akkor ezeket  bizonyos kritériumok szerint is választhatja 
(el adó, stílus, album stb.). A választás befejeztével nyomja le a forgó 
vezérl gombot.  

•  A zenei forrás megváltoztatásához nyomja meg a forgó vezérl gombot 
és nyissa ki a zenei forrás menüjét, a következ  lehet ségek közül 
választhat: 
- iPod / iPhone 
- küls  USB készülék 
- SD kártya 
- Bluetooth®-on keresztül csatlakoztatott audió lejátszó 
- Line-in-en keresztül csatlakoztatott audió lejátszó. 
>   A Parrot MKi9200 készülék a választás alapján jelzi: iPod, USB, 

Bluetooth® Audio vagy Line in.  

A zenei funkciók használata

A menüben való keresés vagy a képerny véd  aktivitása 
esetén a gomb megnyomásával térhet vissza a 
zenelejátszóba.

Ha az Ön Parrot MKi9200 készülékéhez iPhone és USB 
kulcs is csatlakozik, az iPhone prioritást élvez: csak az 
iPhone-on lév  tartalom hozzáférhet  az Ön számára.  
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A távvezérl  
használata 
a zenefájlok 
lejátszásakor 

A Next/Previous funkció nem hozzáférhet , ha a Parrot 
MKi 9200 készülék jack dugóval kapcsolódik az audió 
lejátszóhoz.

A hívások és a zenei lejátszó hangereje egymástól 
függetlenül állítható.

Részletes leírást a Parrot MKi9200 audió beállításairól 
az Audió beállítások hangolása részben talál.  

•  A lejátszás szüneteltetése  

 A zenei fájlok lejátszása során nyomja meg röviden a  gombot, 

ezzel azonnal megállítja a lejátszást. 

 A  gomb újbóli lenyomásával újra elindul a zenei fájlok lejátszása.  

•  Gyorskeresés el re / hátra az éppen lejátszott számban  

A zenei fájl lejátszása közben a  vagy  gomb lenyomva 

tartásával aktiválhatja gyorskeresést a sávban el re vagy hátrafelé.  

•  A zenei fájlok kiválasztása   

A zenei fájl lejátszása közben a  vagy  gomb megnyomásával 

el re vagy hátraugorhat a következ  számra.  

 
A zenei fájl lejátszása közben a nyomja meg a  gombot és 

kiválasztott forrás számlistájába jut. Ezután a forgó vezérl gomb 

segítségével tud navigálni a számok között és megváltoztatni a 

kiválasztott dalt, melyet hallgatni akar.  

 
 
 
 
 

 

•  A hanger  beállítása 

A zenei fájlok lejátszása közben a kihangosító szett érint  vezérl jével 

szabályozhatja a hanger t.  

 
 
 
 
 

•  Belépés a hangeffektusok menüjébe 

A zenei fájlok lejátszása közben, tartsa 2 másodpercig lenyomva a  

gombot. Ezzel aktiválhatja a hangeffektusok menüjét.  
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A kijelz  beállításainak hangolása

A kijelz  
fényerejének 
beállítása 

A háttér 

megváltoztatása 

 
 
 

A Parrot MKi9200 lehet vé teszi a kijelz  fényerejének tetszés szerinti 

beállítását. Nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Settings 
> Brightness menüpontot, majd válassza ki a Night Mode vagy Day 
Mode lehet ségek közül a megfelel t (esti vagy nappali üzemmód). 

 
 

A Parrot MKi9200 lehet vé teszi a kijelz  alaphátterének 

megváltoztatását. Választhat a háttérképek alapkínálatából, amelyek a 

készülék memóriájában vannak, vagy betöltheti a memóriába saját 

képeit, fotóit is, amelyet háttérkép motívumként használhat a kijelz n. 

• Választás az alaphátterek közül 

1. Nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Settings > 
Display > Wallpaper menüpontot, majd a listában található képek 

közül, a vezérl  segítségével válassza ki valamelyik háttérképet, 

amelyiket a kijelz n szeretne látni. 

2. Választásának meger sítésére nyomja meg a vezérl gombot. 

• Saját háttérkép beállítása   
 

1. Gy z djön meg róla, hogy a Parrot MKi9200 készülék úgy van 

beállítva, hogy látható az összes Bluetooth berendezés számára. 

Ehhez nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a 

Settings > Bluetooth > Visibility lehet séget és ellen rizze, hogy 

ez legyen beállítva. Ha ez nem így van, állítsa be ezt a forgó 

vezérl gomb segítségével.  

2.  Nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Settings > 
Display > Wallpaper > Customize > Add lehet séget. 

 > A kijelz n a következ  információ jelenik meg «Waiting for 

picture» - várom a képet. 

3. Küls  Bluetooth berendezésr l a Bluetooth technológia 

segítségével küldje át a képet, amelyet a Parrot MKi9200 kijelz jén 

háttérképként szeretne látni. 

 �  B vebb információt, képek küldésér l Bluetoothon keresztül az 

Ön készülékér l, annak kezelési útmutatójában talál. 
 

 
 
 

Ha a Parrot MKi9200 készülékére küldött háttérképet 
szeretné kitörölni, nyomja meg a forgó vezérl gombot és 
válassza ki a Settings > Display > Wallpaper > 
Customize > Delete lehet séget.
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Az audió lehet ségek hangolása
A hangos 
menü 
beállítása 

A cseng hang 
hangerejének 
beállítása 

A környezetzaj 
érzékelési 
funkció 

aktiválása 

A Mute funkció 
deaktiválása 
lejátszás 

közben 

A térhangzás 
funkciójának 
aktiválása 

 
 
 

A Parrot MKi9200 készüléken aktiválhatja a hangos menüt. Ehhez nyomja 

meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Settings > Audio > Spoken 
menu lehet séget, majd az activated vagy deactivated alternatívát. 

 

 
A bejöv  hívást jelz  cseng hang hangerejének beállításához nyomja 

meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Settings > Audio > 
Ringtone volume – a cseng hang hangereje – lehet séget. 

 
 

• A Parrot MKi9200 készülék környezetzaj érzékelési funkciója lehet vé 

teszi a hanger  automatikus változtatását a környezet zajának 

függvényében.  

• A funkció beállításához nyomja meg a forgó vezérl gombot és 

válassza ki a Settings > Audio > Lateral noise detection 

lehet séget, majd az  activated vagy deactivated alternatívát.  
 

 

• Ez a funkció a zenei fájlok lejátszásakor automatikusan lehalkítja a 

rádiót. A funkció alapbeállítása: aktív. 

• Ezt a funkciót deaktiválhatja és a rádiót manuálisan is lehalkíthatja a 

lehalkító kábel – mute cable, segítségével. Ehhez nyomja meg a forgó 

vezérl gombot és válassza ki a Settings > Audio > Mute on 
Streaming lehet séget, majd a  deactivated – deaktiválva alternatívát.   

 
 

A Parrot MKi9200 készülék térhangzás funkciója, térhangzású zenei 

élményben részesíti Önt. 

• A funkció beállításához nyomja meg a forgó vezérl gombot és 

válassza ki a Audio effects > Spatialization lehet séget. A forgó 

vezérl gomb megnyomásával aktiválhatja, vagy kikapcsolhatja a 

térhangzás funkciót. 

• A térhangzási funkció aktiválása után, tovább változtathatja a funkció 

tulajdonságait. A beállítások megváltoztatására nyomja meg a forgó 

vezérl gombot és válassza az Audio effects > Settings  > 
Spatialization settings lehet séget. 
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Az hangeffektusok menübe való belépéshez, lejátszás 
közben, tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot. 

Ha lejátszás közben lenyomva tartja a  gombot, 
aktiválhatja a Super Bass effektus funkciót. 

A virtuális 
Super Bass 
effektus 
funkciójának 

aktiválása 

A hangszín-
szabályzó 
aktiválása 

• A hangszínszabályzó a mély, közepes és magas hangok beállítását 

teszi lehet vé, az Ön ízlésének megfelel en. Aktiválásához vagy 

deaktiválásához nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza az 

Audio  effects > Equalizer lehet séget, majd az Activated vagy 

Deactivated alternatívát. 

• Választhat egyet a zenei stílusnak megfelel , 10 gyári standard 

frekvencia-beállításból. A beállítások megváltoztatására nyomja meg a 

forgó vezérl gombot és válassza a Settings > Audio > eq. Settings 

lehet séget. Ezután a forgó vezérl gombbal állítsa be a frekvenciát. 

 

 
 

 

 
• A virtuális Super Bass effektus lehet vé teszi a mély hangtartomány 

feler sítését. A Super Bass funkció aktiválásához nyomja meg a forgó 

vezérl gombot. Nyissa meg a f menüt és válassza a Settings > 

Virtual Super Bass effect > Activated / Deactivated lehet séget. 

• A Parrot MKi9200 lehet vé teszi a Virtuális Super Bass effektus 

beállításainak megváltoztatását is. Nyomja meg a forgó vezérl gombot 

és válassza ki a Audi effects > Settings > Vsb preferences. 

  

 
 

Az Ismételt 
lejátszás / 
Véletlenszer  
lejátszás 
funkciójának 
aktiválása 

 

 
• A zeneszámok véletlenszer  lejátszásának aktiválására vagy 

deaktiválására nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a 

Audio effects > Settings > Random lehet séget, majd az Activated / 

Deactivated alternatívát. 

• A zeneszámok ismételt lejátszásának aktiválására vagy deaktiválására 

nyomja meg a forgó vezérl gombot és válassza ki a Audio effects > 
Settings > Random lehet séget, majd az Activated / Deactivated 

alternatívát. 

                Parrot MKi9200 – Felhasználói kézikönyv 

A Parrot MKi9200 készüléket iPoddal használva válassza 
az Audio effects > Settings > Random (iPod) vagy
Audio effects > Settings > Repetition (iPod) lehet séget

Az hangeffektusok menübe való belépéshez, lejátszás 
közben, tartsa lenyomva 2 másodpercig a  gombot. 
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