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HASZNÁLAT ELŐTT 
 
A leírásról 
A papírfogyasztás visszaszorítása érdekében a Parrot lehetőség szerint az interneten teszi közzé a leírásokat, 
nyomtatás helyett. Így ez a bevezető leírás csupán a legfontosabb tudnivalókat tartalmazza a Parrot MINIKIT 
Neo-ról, hogy a termék használatba vétele egyszerűbb legyen. Részletesebb információt a Parrot MINIKIT Neo 
teljes leírása tartalmaz, amely a www.parrot.com weboldal Support & Download pontja alatt található meg. 
 
Figyelmeztetés 
Ha a Parrot MINIKIT Neo vezetés közben kikerül a keze ügyéből, álljon meg egy biztonságos helyen, mielőtt 
telefonhívásokat bonyolítana. Csak akkor használja a fokozott figyelmet igénylő funkciókat, ha a gépjármű áll. A 
saját és mások biztonsága fontosabb a telefonhívásoknál. Legyen felelősségteljes: vezessen óvatosan és szentelje 
a figyelmét a forgalomnak. A Parrot nem vállal semmiféle felelősséget azért, ha valaki nem tartja be ezt a 
figyelmeztetést.  
 
Szoftverfrissítés 
A www.parrot.com weboldal Support részéről ingyenesen letöltheti a legújabb frissítéseket, és megismerheti a 
frissítés menetét. A frissítések jóvoltából új funkciókkal gazdagodhat a termék, és javulhat a kompatibilitás. 
 
 
 
 
 
 

http://www.parrot.com/
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AZ ELSŐ LÉPÉSEK 
 
A Parrot MINIKIT Neo töltése 
A Parrot MINIKIT Neo-t teljesen fel kell tölteni az első használat előtt. Ehhez csatlakoztassa a töltőt a 
szivargyújtóba, majd kösse össze az USB / micro USB kábellel a töltőt és a kihangosítót (1. ábra). Az  USB / 
micro-USB kábel segítségével a számítógéphez is hozzákötheti a Parrot MINIKIT Neo-t. 
 
Megjegyzés: Töltés közben a visszajelző lámpa pirosan világít. Ha a lámpa kialszik, a töltés befejeződött. 
 
Ha az akku töltöttsége alacsony, a készülék hangjelzést ad. 
.  
Megjegyzés: Csúsztassa előre az On / Off gombot, ha ellenőrizni szeretni a Parrot 
MINIKIT Neo akkumulátorának szintjét. 
 
A Parrot MINIKIT Neo rögzítése 
A Parrot MINIKIT Neo-t a csipeszével rögzítheti a napellenzőre (2. ábra). Ebben a helyzetben a Parrot MINIKIT 
Neo mikrofonja a vezérlőtárcsa felett van. Győződjön meg róla, hogy a mikrofon Ön felé néz. 
 
A Parrot MINIKIT Neo ki- és bekapcsolása 
Csúsztassa az On / Off gombot hátrafelé a bekapcsoláshoz, illetve kikapcsoláshoz. 
 
Alvó üzemmód 
Ha a Parrot MINIKIT Neo legalább 5 percig nem csatlakozott egyetlen telefonkészülékhez sem, automatikusan 
alvó üzemmódba kerül. A készülék felébresztéséhez csak nyomja meg bármelyik gombot, vagy csatlakozzon a 
telefonnal a Parrot MINIKIT Neo-hoz.  
Ha a Parrot MINIKIT Neo-t az autóban hagyja, anélkül hogy kikapcsolná, a készülék mély alvási üzemmódba 
kerül. Mozgásérzékelőjének köszönhetően a Parrot Minikit+ automatikusan újra bekapcsol, ha Ön visszaül az 
autóba. 
 
A menü használata 
Nyomja meg a vezérlőtárcsát a főmenű használatához. A menüpontok között a tárcsa forgatásával lépdelhet, a 
menüparancsokat pedig a tárcsa megnyomásával vagy a zöld gombbal aktiválhatja. A menüből való kilépéshez 
nyomja meg a piros gombot, vagy várjon pár másodpercet. 
 
Bluetooth kapcsolat létrehozása a telefonnal 
Mielőtt használni kezdi a Parrot MINIKIT Neo-t a telefonjával, párosítania kell egymással a készülékeket. Ezt a 
műveletet csak egyszer kell elvégezni. 
 
1. A telefonon kapcsolja be a Bluetooth-t, és keresse meg a telefon számára elérhető eszközöket. 
2. Válassza ki a “Parrot MINIKIT Neo”-t. 
3. PIN kód gyanánt adja meg a “0000” értéket és hagyja jóvá a párosítást. 
> A Parrot MINIKIT Neo jelzi, ha a két eszköz párosítása sikeres volt. 
> A telefon típusától függően a kapcsolat a későbbiekben mindig automatikusan létrejön, ha a telefon kellően 
közel kerül a Parrot MINIKIT Neo-hoz. 
Megjegyzés: Ha a telefon támogatja az NFC-t, a párosításhoz egyszerűen csak érintse hozzá a Parrot MINIKIT 
Neo-t a telefonhoz. 
 
Kapcsolat 
Miután a telefon párosításra került a Parrot MINIKIT Neo-val, a két eszköz között automatikusan létrejön a 
kapcsolat, valahányszor a Parrot MINIKIT Neo-t bekapcsolja. Ha a Parrot MINIKIT Neo-t az autóban hagyja 
alvó üzemmódban, a kihangosító magától felébred, mikor Ön visszaül az autóba.  
Ha egy második telefont is össze szeretne párosítani a Parrot MINIKIT Neo-val, kapcsolja be a Dual mode 
lehetőséget. Ha mindkét telefon kapcsolódik a kihangosítóhoz, a bejövő hívásokat mindkettőről fogadhatja. A 
Parrot MINIKIT Neo-n keresztül azonban csak a korábban párosított telefon névjegyzéke érhető el. A 
telefonkészülékek között könnyedén válthat úgy, hogy két másodpercig lenyomva tartja a vezérlőtárcsát. 
 
A névjegyzék szinkronizálása 
A legtöbb Bluetooth telefon esetében a névjegyzék automatikus átszinkronizálódik a kihangosító memóriájába. 
Mind a telefonon, mind a SIM kártyán tárolt névjegyek szinkronizálásra kerülnek.  
 
Megjegyzés: a telefon típusától függően lehetséges, hogy jóvá kell hagyni a névjegyzék szinkronizációját.  
 
Az automata szinkront követően minden névjegy egy hangcimkét kap a Parrot MINIKIT Neo-ban, így nem 
szükséges egyenként felvenni a hangcimkéket, ha hangutasítással szeretne hívást kezdeményezni. 
 



TELEFONÁLÁS 
 
Megjegyzés: A varázsigék bekapcsolásához és kikapcsolásához válassza a Magic words parancsot és nyomja 
meg a vezérlőtárcsát. 
 
Hívás fogadása 
A bejövő hívásokat hangjelzés kíséri. A hívó fél nevét kimondja a készülék, ha az illető száma szerepel a Parrot 
MINIKIT Neo-hoz kapcsolódó mobil telefonkönyvében Ha fogadni szeretné a hívást, nyomja meg a zöld 
gombot, vagy mondja ki az “Accept” szót. Ha el akarja utasítani a hívást, nyomja meg a piros gombot vagy 
mondja ki a “Reject” szót (amennyiben a varázsigék be vannak kapcsolva). 
 
Hívás kezdeményezése  
Hívás hangfelismeréssel: 
1. Nyomja meg a zöld gombot vagy mondja ki a “Minikit” szót, ha a varázsigék be vannak kapcsolva.  
> A Parrot MINIKIT Neo megkérdezi, kit szeretne felhívni.  
Mondja ki a felhívni kívánt személy nevét, majd - amennyiben a névhez több telefonszám is tartozik - a szám 
típusát. («Work», «Cellphone» stb.) 
> Ha a Parrot MINIKIT Neo felismeri a nevet, a hívás automatikusan megkezdődik. 
> Amennyiben a felismerés bizonytalan, az eszköz megerősítő kérdést tesz fel. A hívást a «Yes» vagy «Call» 
szavak kiejtésével hagyhatja jóvá. 
> A hívás megszakításához mondja ki a “Cancel“ parancsot. 
 
Megjegyzés: Ha a Parrot MINIKIT Neo-t olyan iPhone-nal használja, amely tartalmazza a Siri 
hangfelismerést,ejtse ki a “Siri” varázsigét a hangfelismerés elindításához. 
 
Tarsta lenyomva a zöld gombot, ha a legutóbb hívott számot szeretné újra tárcsázni. 
 
A Parrot MINIKIT Neo használata hívás közben 
Hívás közben a vezérlőtárcsával állíthatja a beszéd hangerejét. A beállított hangerőt a készülék tárolja a későbbi 
hívásokhoz. Ha hívás közben a beszélgetést a telefonon szeretné folytatni (például magánjellegű beszélgetést 
szeretne folytatni), nyomja meg a zöld gombot A Parrot MINIKIT Neo hívás közben lehetővé teszi a DTMF 
jelzések küldését. Ehhez válassza a DTMF parancsot a vezérlőtárcsával, majd nyomja meg a tárcsát. 
 
Navigációs utasítások 
Ha a telefon rendelkezik GPS navigációval, és hangutasításokat képes küldeni Bluetooth A2DP profilon 
keresztül, a navigációs hangutasítások megszólalnak a Parrot MINIKIT Neo-n. 
 
Megjegyzés: A navigációs utasítások nem hangzanak el, ha épp telefonbeszélgetés zajlik a Parrot MINIKIT Neo-n. 
 
A hangutasítások hangerejének beállításához használja a vezérlőtárcsát, miközben épp egy hangutasítás szól. 
 
 
 
HIBAELHÁRÍTÁS 
 
A készülék "Memory full" jelzést ad  
A Parrot MINIKIT Neo-val legfeljebb tíz telefont párosíthat. Ha egy tizenegyedikhez akarna kapcsolódni, az 
eszköz "Memory full" ("a memória megtelt) jelzést ad. Ebben az esetben a memóriát a piros gomb és a zöld 
gomb együttes, három másodpercen át történő lenyomásával ürítheti ki. Ilyenkor a Parrot MINIKIT Neo-ban 
tárolt névjegyek és telefonszámok is elvesznek. Ezután újra lehet kezdeni a párosítási folyamatot. 
 
A Parrot MINIKIT Neo lefagy, nem reagál 
Hiba esetén újraindíthatja a Parrot MINIKIT Neo-t. Ehhez tartsta nyomva a piros gombot és közben csúsztassa 
előre az On / off gombot (mintha az akku töltöttségét ellenőrizné).  
 
A készülék nem működik a telefonommal  
Ellenőrizze, hogy a telefon kompatibilis-e a Parrot MINIKIT Neo-val. Ehhez tekintse meg a kompatibilitási listát 
a www.parrot.com weboldal Support pontja alatt. 
Ha a telefon kompatibilis a Parrot MINIKIT Neo-val, győződjön meg róla, hogy a Parrot MINIKIT Neo-n a 
legfrissebb szoftver fut. A Parrot MINIKIT Neo szoftverének verziószáma szerepel a Bluetooth párosításkor 
megjelenő névben. A szoftverfrissítések és a frissítés leírása a www.parrot.com weboldal Support pontja alatt 
található meg. 
 



ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 
 
Jótállás 
A vonatkozó jogszabályok mellett a Parrot a vásárlástól számított 2 évre vállal jótállást a termékeire anyaghibák 
és gyártási hibák tekintetében, amennyiben a termék nem sérült, és a vásárlást bizonyító számlát vagy 
pénztárbizonylatot a vevő be tudja mutatni. A jótállás nem vonatkozik a következőkre: a Bluetootht támogató 
Parrot termékek szoftverének frissítése kompatibilitási okokból; adatmentés; a készülék külsejének használatból 
eredő kopása; véletlenül vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülések; nem a Parrot által készített 
termékek által okozott hibák. A Parrot nem felelős a készüléken tárolt adatokért a javítás és a szervizbe szállítás 
során. Ha a készülékről kiderül, hogy nem hibás, a Parrot a terméket visszaküldi a vásárlónak, a bevizsgálási és 
szállítási díj kiszámlázása mellett. 
 
Az akkumulátorra és töltőre vonatkozó információ 
Csak a mellékelt szivargyújtó-töltőt használja töltéshez. Ha hosszú ideig nem használja a készüléket, előtte töltse 
fel az akkumulátort. Ne hagyja a készüléket forró vagy hideg környezetben, például az autóban tűző napon vagy 
téli hidegben. Olyan helyen tárolja az eszközt, ahol a hőmérséklet egyenletes.  A töltő és a készülék töltés 
közben felforrósodhat. Ne takarja le a készüléket. Ne szedje szét. Ha az akkumulátor szivárogni kezd, ügyeljen 
rá, hogy az anyag ne kerüljön a bőrére vagy a szemébe. Amennyiben ez mégis megtörténik, öblítse le az érintett 
területet bő vízzel és forduljon orvoshoz. 
 
A termék helyes leselejtezése 
Ezt a készüléket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A felelőtlen hulladékkezelés által okozott 
környezeti és egészségi ártalmak elkerülése érdekében a többi szeméttől elkülönítve selejtezze le a készüléket, és 
éljen az újrahasznosítási lehetőségekkel.  
A magánfelhasználók a termék elárusítójához vagy a helyi önkormányzathoz fordulhatnak, hogy megtudják, 
hova vihetik a készüléket környezetbarát újrahasznosítás céljából. Az üzleti felhasználók a beszállítójukkal 
vehetik fel a kapcsolatot. A terméket nem szabad más hulladékfajták közé dobni. 
 
Módosítások 
A dokumentumban szereplő leírások és specifikációk kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak és előzetes 
figyelmeztetés nélkül változhatnak. Az adatok a nyomdába adás idejében lettek megállapítva. A leírás a lehető 
leggondosabban lett elkészítve a pontos tájékoztatás érdekében, azonban a Parrot nem vállal felelősséget 
semmiféle hibáért vagy hiányosságért, sem az itt közölt információból közvetlen vagy közvetett módon eredő 
bármiféle kárért vagy adatvesztésért. A Parrot fenntarja a jogot arra, hogy bármiféle korlátozás vagy értesítési 
kötelezettség nélkül fejleszthesse a terméket vagy a leírást. A leírás frissebb változata elektronikus formában 
érhető el. 
 
Megfelelőségi nyilatkozat 
A Parrot S.A. (Székhely: 174 quai de Jemmapes, 75010 Párizs, Franciaország), saját felelősségére kijelenti, hogy 
a Parrot MINIKIT Neo termék, melyre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel a következő vonatkozó 
szabványoknak: EN300328 (v1.7.1), EN301489-17 (v2.1.1), EN60950-1: 2006 / A1: 2010 a Rádiós 
Felszerelések és Telekommunikációs Berendezések (1999/5/EC R&TTE) direktívája, az EMC 2004/108/EC 
direktíva által előírt szabályok, az Alacsony Feszültségre vonatkozó 2006/95/CE direktíva, és az autóipari 
72/245/EEC direkíva, kiterjeszve a 2009/19/EC direktívával. Ellenőrzési szám: 394 149 496 R.C.S. PARIS - 
Parrot S.A.  
http://www.parrot.com/fr/support/parrot-minikit-neo/minikit_neo_conformity_declaration.pdf 
 
 
 
Licencek 
A Bluetooth ® név és logó a Bluetooth SIG, Inc. 
tulajdona, és a Parrot S.A. a megfelelő licencek 
birtokában használja a nevet.  
Az NXT a New Transducers Limited védjegye. 
Minden egyéb védjegy a védjegy birtokosának 
tulajdonában áll. 
 

 
 

http://www.parrot.com/fr/support/parrot-minikit-neo/minikit_neo_conformity_declaration.pdf

