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Enne alustamist
Juhendist

Paberi tarbimise piiramiseks ning võimalikult vastutustundliku ja keskkonda austava tegutsemise
nimel eelistab Parrot riputada dokumendid kasutajatele üles internetti, mitte neid trükkida.
Käesolev Parrot MKi9000 lihtsustatud juhend annab teile seega vaid peamised juhised, mis
võimaldavad teil seadet lihtsalt kasutada. Rohkem infot leiate meie kodulehe www.parrot.com alajaotusest Klienditugi ja allalaadimine: täieliku kasutusjuhendi, KKK, õppeprogrammid...

Uuendamine

Laadige tasuta alla oma toote viimane versioon (ja uurige uuendamise protseduuri) meie kodulehel
www.parrot.com, alajaotus Klienditugi ja allalaadimine. Nende uuenduste abil saab uusi funktsioone ning
parandada toote ühilduvust.

ISO-adapterjuhe Kui teie autoraadiol ei ole ISO-pistikut, peate monteerimise lihtsustamiseks soetama ISO-adapterjuhtme. Uurige meie kodulehe alajaotust Installeerimine.
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Paigaldus
Soovitame Parrot MKi9000 paigaldamiseks pöörduda
spetsialisti poole.
s Enne käed-vabad komplekti erinevate osade kinnitamist
salongi, alustage erinevate kaablite ühendamisest elektroonilise ploki külge. Eemaldage eelnevalt oma sõiduki
audiosüsteemi originaalpistikud.
s Kaasa antud kaablid on ISO-pistikutega ning liinisisendi- ja
väljundiga. Liinisisendit ja –väljundit saab kasutada, kui teie
audiosüsteemil on selline valikuvõimalus. Seega on vastavalt teie autoraadio ja sõiduki tüübile mitu kokkupaneku
võimalust.
s Vaigistuse funktsiooni abil saab katkestada autoraadio heli
ning segamatult rääkida. Vaigistussisendi valik sõltub teie
autoraadio konfiguratsioonist.
ISO-pistikuga autoraadio

2. Ühendage sõiduki audio- ja toitejuhtmed Parrot MKi9000
emaspistikutega.
3. Ühendage paigalduskaabli vaba kollane juhe ühe audiosüsteemi vastava sisendiga, kui see süsteemil olemas
on (mute in1, mute in2 või mute in3).
Liinisisenditega autoraadio
s Kasutage seda tüüpi ühendust, kui ühendate mõne liiniväljundi (pruun ja valge juhe või punane ja must juhe) oma
audiosüsteemi liinisisendiga.
s Kahe paari liiniväljundite kasutamine võimaldab stereos
voogaudio funktsiooni teie sõiduki kõlarites.
s Ühendage paigalduskaabli vaba kollane juhe ühe
audiosüsteemi vastava sisendiga, kui see süsteemil olemas on (mute in1, mute in2 või mute in3).
Komplekti toitekaabli paigaldus
s Uurige oma autoraadio elektriskeemi.

Kui teie autoraadiol ei ole ISO-pistikut, peate monteerimise lihtsustamiseks soetama ISO-adapterjuhtme.
Uurige ISO-adapterite valikut meie kodulehel.
1. Ühendage käed-vabad komplekti isaspistikud autoraadioga.
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s Komplekti kaabli punane juhe peab vastama +12V voolule,
oranž juhe 12V süütele ning must juhe maandusele.
s Kontrollige, et oranž juhe ei ole ühendatud 12V alalisvooluga, see võib sõiduki aku tühjaks laadida, mis tooks kaasa
teie käed-vaba komplekti halva töötamise.

s Mõnel sõidukil peab punase ja oranži toitejuhtme omavahel
vahetama. Seda saab teha lihtsalt, kui vahetada omavahel
Parrot MKi9000 paigalduskaablil asuvad kaks juhtmekinnitust.
s Mõnel autol ei ole sõiduki pistikutel +12V süüdet. Siis peab
oranži toitejuhtme ühendama pärast süüdet kaitsmete karbiga või mõne teise toiteallikaga.
Audiopistikute paigaldus
Muusika kaabli kinnitamise süsteem võimaldab kohandada
kaabli pikkust, mis vähendab oluliselt selle kulumist.
1. Puurige armatuurlauda (kindalaekasse) 20 mm
suurune auk.
2. Sisestage käsitsi kinnitussüsteemi kaks painduvat
haara neljast.
3. Lükake kaks viimast haara lameda kruvikeerajaga sisse.
Elektroonilise ploki paigaldus

Kaugjuhtimispuldi paigaldus
s Kui te soovite paigaldada puldi rooli peale, vaadake, et see
oleks kõvasti kinnitatud, nii et see sõidu ajal ei liigu. Ärge
paigaldage seda rooli välisele äärele, et see ei segaks teid
sõitmisel. Vaadake skeeme lk. 9.
s Kui te kasutate teist alust, kasutage selle taga asuvat kahepoolset teipi, et kleepida see armatuurlaua külge. Seejärel
võite asetada puldi alusele. Vaadake skeeme lk. 10.
Oodake pärast aluse kinnitamist umbes 2 tundi ning
veenduge, et see on armatuurlaual korralikult kinni.

Kaksikmikrofoni paigaldus
s Veenduge, et mikrofon paigaldatakse võimalikult kasutaja
pea lähedale. Ideaalne kaugus on 60 cm. Paigaldage mikrofon võimaluse korral tahavaatepeegli juurde.
s Suunake mikrofon kasutaja suu poole.

s Vältige ploki paigaldamist soojenduse või kliimaseadme
lähedale, päikese kätte või metallseinte taha.
s Veenduge, et plokk on pärast paigaldamist liikumatu.
s Pärast ploki paigaldamist ärge suruge autoraadiot jõuga
tagasi. Kui autoraadio tagune ala on liiga väike, võite
kindalaeka maha võtta.
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Esimene kasutuskord
Kaugjuhtimispuldi ja elektroonilise ploki ühendamine
Kui Parrot MKi9000 esimesel kasutuskorral tundub, et
pult ei ole elektroonilise plokiga ühendatud, vajutage mitu
korda punasele nupule, hoides samal ajal nuppu Play ja
rohelist nuppu all. See toiming tuleb teha 30 sekundi jooksul pärast sõiduki käivitamist, kuni Parrot MKi9000 teatab
„Pairing remote control“.

Mobiiltelefoni sobitamine ja ühendamine
Parrot Ki9000-ga.
Kui te kasutate telefoni Parrot MKi9000-ga esimest korda,
peate kaks seadet omavahel sobitama: kui mõlemad seadmed on teineteist tuvastanud, ei ole seda toimingut vaja enam
teha. Selleks:
1. Käivitage oma telefonis Bluetooth® välisseadmete
otsing. Uurige edasise informatsiooni saamiseks oma
telefoni kasutusjuhendit.
> Telefon näitab Bluetoothi välisseadmete nimekirja.
2. Otsingu lõppemisel valige „Parrot MKi9000“.

Keele valik
s MKi9000 esimesel kasutuskorral kasutage nuppu, et valida
olemasolevate keelte vahel, seejärel vajutage valiku kinnitamiseks nupule.
s Eksimuse korral keele valimisel vajutage üheaegselt 2
sekundi jooksul punasele ja rohelisele nupule.
Menüüs liikumine
s Vajutage keskmisele nupule, et avada menüüd.
> Komplekt nimetab ja näitab avatud menüü nime.
s Liikuge menüüdes nuppu keerates ning kinnitage rohelise
nupuga või keskmisele nupule vajutades.
s Menüüst väljumiseks vajutage punasele nupule või oodake
mõni sekund.
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3. Kui teilt küsitakse PIN-koodi, sisestage „0000“.
> Parrot MKi9000 teatab: „Pairing successful“.
> Kui teie telefon on Parrot MKi9000-ga sobitatud, on
nende kahe seadme vaheline ühendus automaatne
iga kord, kui te autosse istute.
Telefoniraamatu sünkroniseerimine
s Mõne Bluetooth telefoni puhul sünkroniseeritakse telefoni
kontaktid automaatselt komplekti mällu.
Sünkroniseeritakse ainult telefoni mällu salvestatud
kontaktid.

s Kui teie telefon ei toeta automaatset sünkroniseerimist, võite telefoni kontaktid saata Parrot MKi9000-le ka
Bluetooth’i kaudu. Selleks:
1. Vajutage keskmisele nupule ning valige Phone >
Receive contacts.
2. Uurige oma telefoni kasutusjuhendit, saatmaks
kontakte Object Pushi kaudu.

Telefon
Teatud funktsioonide kasutamine sõltub ainult
teie telefonist. Edasise informatsiooni saamiseks
konsulteerige meie kodulehekülge www.parrot.com,
alajaotus Klienditugi > Ühilduvus.
Kõne vastuvõtmine
s Sissetuleva kõne märguanne on helin. Kontakti nimi teatatakse, kui kontakti number on salvestatud MKi9000-ga
ühendatud telefoni telefoniraamatusse.
- Kui te soovite kõne vastu võtta, vajutage rohelisele
nupule. Vajutage seejärel kõne lõpetamiseks punasele
nupule.
- Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, vajutage punasele
nupule.
s Kui te olete aktiveerinud „võlusõnad“, saate kasutada
häälkäsklusi sissetuleva kõne vastu võtmiseks või sellest
keeldumiseks.
- Võlusõna « Accept » abil saate sissetuleva kõne
vastu võtta.
- Võlusõna « Reject » abil saate sissetulevast kõnest
keelduda.
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s Võlusõnad on vaikimisi aktiveeritud. Võlusõnade aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks:
1. Vajutage keskmisele nupule ning valige Settings >
Magic words.

1. Vajutage nupule ning valige Phonebook.

2. Vajutage nupule, et võlusõnad aktiveerida või
deaktiveerida.

3. Kui kontakt on valitud, vajutage rohelisele nupule,
alustamaks kõnet vaikimisi numbrile, või kasutage
nuppu, et valida kontakti erinevate numbrite vahel
(«Work», «Cellphone»...).

Kõne tegemine
s Kõne tegemiseks kõnetuvastuse abil:
1. Vajutage rohelisele nupule, et alustada kõnetuvastuse
protsessi.
> MKi9000 küsib teilt kontakti nime, kellele te tahate
helistada.
2. Nimetage kontakti nimi, kellele te tahate helistada, ja
selle järel numbri tüüp («Work», «Cellphone»...)
kui kontaktil on mitu numbrit.
> Kõne kontaktile algab automaatselt, kui häälkäsklus
oli arusaadav.
> Vastupidisel juhul edastab käed-vabad komplekt
kinnitussõnumi. Kinnitage, öeldes « Yes », « call » .
Kõnetuvastusrežiimist väljumiseks vajutage suvalisel
hetkel punasele nupule.
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s Kui kontakt, kellele te soovite helistada, asub Parrot
MKi9000-ga ühendatud telefoni telefoniraamatus:
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2. Valige üks täht ning vajutage nupule.

s Kui te soovite helistada viimasena valitud numbrile,
vajutage kahe sekundi jooksul rohelisele nupule.
MKi9000 kasutamine kõne ajal
s Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks kasutage keskmist
nuppu. Helitugevus salvestatakse järgmiste kõnede jaoks.
s Kui soovite käimasolevat kõnet suunata oma telefonile,
vajutage rohelisele nupule.
s MKi9000 abil saate kõne ajal saata toonvalimise signaale,
hallata näiteks oma kõneposti. Selleks vajutage kõne ajal
keskmisele nupule.

Muusika
s Parrot MKi9000 ühendamiseks oma MP3 mängija / mälupulga / iPodi / iPhone’i / audiomängijaga, kasutage USB-,
iPodi või liidese pistikut.
s Parrot MKi9000-le saate saata muusikafaile ka Bluetoothi
audiomängijalt, kui see toetab A2DP.
s Muusikaallika vahetamiseks vajutage keskmisele nupule,
avamaks menüü, ning valige allikas vastavalt järgmisele
järjekorrale:
- iPod (või iPhone) ;
- USB (MP3 mängija, mälupulk) ;
- Audio Bluetooth (Bluetoothi abil ühendatud
audiomängija);) ;
- Line in (liidese väljundiga seade).
Muusikafaili mängimise ajal vajutage menüüsse tagasi
minekuks nupule. Samamoodi, menüüdes liikudes
vajutage mängija juurde tagasi minekuks nupule.
s Mälupulkade mahu suhtes ei ole mingeid piiranguid.
Muusikafailid teie mälupulgal võivad olla formaadis MP3
(mpeg 1, kiht 3) või WMA.

Probleemide korral
Enne alustamist
Veenduge, et teil on Parrot MKi9000 viimane versioon.
Võrrelge versiooni numbrit meie kodulehe alajaotuses Allalaadimine näidatud numbriga.

Telefonifunktsiooniga seotud probleemid
s Kontrollige oma telefoni ühilduvust Parrot MKi9000-ga.
Parrot MKi9000 ühilduvuse nimekirja leiate meie kodulehe
www.parrot.com alajaotusest Klienditugi ja Allalaadimine.
s Kui teie telefon on märgitud ühilduvaks ning te olete Parrot
MKi9000 viimase versiooni juba paigaldanud:
1. Kustutage Parrot MKi9000 mälu. Selleks vajutage
üheaegselt 3 sekundi jooksul rohelisele ja punasele
nupule.
2. Kustutage telefonis sobitamine Parrot MKi9000-ga
(või algseadistage oma iPhone).
3. Looge ühendus kahe seadme vahel uuesti.

Muusikafunktsiooniga seotud probleemid
s Reboot: Algseadistage oma iPod / iPhone enne Parrot
MKi9000-ga uuesti ühendamist. iPodi / iPhone’i algseadistamiseks (see toiming ei kustuta mingeid andmeid):
- iPod : vajutage üheaegselt menüünupule ja keskmi-
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sele nupule, kuni iPodi taaskäivitub.
- iPhone : vajutage üheaegselt On/Off nupule ja Home
nupule, kuni iPhone uuesti käivitub. Ärge puutuge
ekraani, kui ilmub teade „Slide to shutdown“.
s Mõni probleem võib tekkida, kui välisseade on Parrot
MKi9000-ga juba ühenduses, kui te selle sisse lülitate.
Püüdke veel kord, ühendades välisseadme pärast sisse
lülitamist.
s Kui Parrot MKi9000 on ühendatud iPhone’iga ja mälupulgaga, on iPhone prioriteetne: te saate uurida vaid oma
iPhone’i sisu.
s Veenduge, et teie iPod on ajakohastatud.

Kõikide muude probleemide korral või edasiseks informatsiooniks
s Uurige meie kodulehel korduma kippuvaid küsimusi,
alajaotus FAQ.
s Uurige meie kodulehelt Parroti kasutajate vestlusfoorumi
kohta.
s Võtke ühendust meie tehnilise toega (kontaktid on eelviimasel leheküljel).
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