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AVERTISMENT: Sfătuim clientii nostri ca montajul Parrot MKi9100 sa fie făcut de un instalator profesionist. 

 Înainte de a începe

Verificarea configuratiei masinii

 Setul de cabluri furnizat permite utilizarea conectorilor tip ISO şi două iesiri de semnal mic -line-out. Iesirea de semnal mic se poate utiliza în 
cazul în care sistemul audio permite  această opţiune (utilizarea unui amplificator). 
Prin urmare, sunt posibile mai multe tipuri de montaj, în funcţie de tipul de maşină şi de  echipamentul audio al autovehiculului. 

 Dacă echipamentul audio al autovehiculului nu contine conectori ISO, trebuie să achiziţionaţi un cablu adaptor ISO, pentru a simplifica procedura 
montaj. Vezi sectiunea  „ISO adapters" de pe site-ul www.parrot.com 

Precauţie 

 Deconectaţi bateria înainte de instalarea cablurilor pentru alimentare. 

 Înainte de a instala componentele individuale, verificati dacă locatiile stabilite pentru montare au fost selectate în aşa fel încât lungimea cablajului 
să fie suficientă pentru conectarea fiecărui element.

 Nu instala nici o componentă (ecran, telecomandă,etc), în zona de actionare airbag.

 După ce instalarea este completă, asiguraţi-vă că toate cablurile sunt pozitionate si fixate corect. 

Scoaterea echipamentului audio 

 Scoateti echipamentul audio al masinii. Este posibil să aveţi nevoie de cheile de eliberare pentru a face acest lucru. 
   > Vezi ghidul masinii sau contactează furnizorul acesteia pentru mai multe informaţii. 

 Scoateţi sistemul audio din bordul masinii pentru a avea acces la cablurile acestuia. 

 Funcţia mute este folosită pentru a întrerupe sunetul echipamentului audio al masinii, pentru a permite un utilizarea telefonului. Alegerea 
modalităţii de intrerupere a sunetului depinde de configuratia echipamentului audio al masinii. 3

Instalare
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Instalarea sistemului
 
Sistem audio cu conectori ISO 

1. Conectaţi conectorii tată ai sistemului Parrot Mki 9100  la cei ai masinii. 
2. Conectorii mamă, audio si de alimentare ai masinii, conectatii la cei ai Parrot 
MKi9100. 
3. Conectaţi firul galben liber de pe cablajul sistemului Parrot Mki 9100 la una dintre cele trei intrări corespunzătoare actionării functiei mute a 
sistemului audio, dacă este disponibilă (mut in 1, mut, în 2 sau mut în 3). 
 

Sistem audio cu semnal de intrare stereo

 Conectati firele notate line-out (maro & fir alb sau roşu & negru fir) la intrările de semnal mic ale sistemului audio al masinii (line-in). 

 Utilizarea celor două perechi de fire line-out vă va permite să beneficiati de auditia muzicală pe difuzoarele masinii prin intermediul intrarilor de 
semnal mic (line-in) ale sistemului audio. 4

A: + 12V contact (portocaliu)
B: + 12V baterie (rosu)
C: Impamantare
D: Conexiune la alimentarea
     masinii

E: Conexiune la difuzoarele masinii:
1. Difuzor dreapta spate (mov/mov-negru)
2. Difuzor dreapta fata (gri/gri-negru)
3. Difuzor stanga fata (alb/alb-negru)
4. Difuzor stanga spate (verde/verde-negru)
F: Acest cablu nu se foloseste
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 Conectaţi firul galben liber de pe cablajul sistemului Parrot Mki 9100 la una dintre cele trei intrări corespunzătoare actionării functiei mute a 
sistemului audio, dacă este disponibilă (mut in 1, mut, în 2 sau mut în 3). 

Instalarea centralei electronice  

 Evitaţi instalarea centralei electronice în apropierea sistemului de climatizare sau cel de încălzire, în locuri direct expuse la lumina soarelui sau în 
lângă piese metalice. 

 Asiguraţi-vă că centrala electronică instalată, ramane fixată şi nu se miscă în timpul conducerii. 

 Nu fortati reinstalarea sistemului audio al masinii. Dacă spaţiu nu vă permite instalarea centralei electronice în spatele sistemului audio, luaţi în 
considerare instalarea sa în torpedou. 

5

A: + 12V contact (portocaliu)
B: + 12V baterie (rosu)
C: Impamantare
D: Conexiune la alimentarea
     masinii

E: Prima Iesire
1. + Alb
2. - Maro
F: A doua Iesire
1. + Rosu
2. - Negru
G: Aceste cabluri nu se folosesc
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Instalarea cablurilor de alimentare
 
Notă: Pentru a verifica cablurile electrice, conectaţi ecranul înainte de a-l pune pe tabloul de bord. 
> Consultaţi secţiunea „Verificarea cablurilor" pentru mai multe informaţii. 

 Urmăriti schema de instalare a sistemului audio al masinii.

 Firul Roşu al cablajului trebuie să corespundă alimentării cu tensiune permanentă +12 V , cel  de culoare portocalie trebuie conectat la +12 V prin 
contactul cheie iar cel negru la masă. Verificaţi dacă firul Portocaliu nu este conectat la +12 V tensiune permanentă, deoarece acest fapt poate 
duce la descarcarea bateriei masinii.

Notă: La unele masini, nu este disponibilă alimentarea +12 V prin contactul cheie. În acest caz, trebuie să conectati firul Portocaliu la unul din cutia 
de sigurante sau la alt consumator ce este alimentat prin contactul cheie.

Verificarea de cablurilor 

 Pentru a verifica instalarea corectă, puneti contactul cheie in pozitia ON si apoi în pozitia OFF iar Parrot MKi9100 trebuie să afiseze mesajul 
"Goodbye". 

 Dacă mesajul nu este afisat, este necesar să inversati poziţiile firelor de alimentare Rosu si Portocaliu. 
.Firul de culoare Rosu de pe cablul de alimentare trebuie să fie conectat la +12V permanent, cel Portocaliu la +12V prin contactul cheie şi cel 
Negru la masă. Aceasta schimbare poate se poate face simplu, prin inversarea suporturilor de siguranta aflate pe cele doua fire.

Instalarea conectorilor audio 

Instalarea sistemului de cuplare a cablului audio.
Sistemul de cuplare  a cablului audio va permite sa adaptati  lungimea acestuia pentru reducerea uzurii sale. 

1. Efectuati o gaura de 20 mm in zona tabloului de bord (în torpedou sau compartimentul din cotiera). 

2. Introduceţi manual cele două braţe flexibile ale sistemului de fixare a cablului. 

3. Utilizaţi o şurubelniţă dreaptă pentru a fixa si ultimele două braţe. 
    > Acum, puteţi conecta cablul audio  la centrala electronică. 6
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Instalarea cablului audio

Conectaţi cablul la centrala electronică şi pozitionari conectorii USB / iPod / Jack în torpedo sau în consola centrală în funcţie de configuraţia 
tabloului de bord al masinii dumneavoastră.  
Asiguraţi-vă că ati fixat corect cablul si nu se poate agata (ex: cu glisiera scaunului) . 

Notă: Utilizaţi capacul de protecţie pentru a proteja conectori. 

Instalarea componentelor individuale

Instalarea microfonului dublu 

Selectarea locaţiei 

Pentru a avea conversaţii de calitate foarte bună, va sfatuim sa respectati următoarele 
recomandări: 

 Asiguraţi-vă că microfonul este instalat cât mai aproape de gura utilizatorului. Ideală este  distanţă de 60 cm. Cea mai bună posibilă locaţie pentru 
microfon este aproape de oglinda retrovizoare. 

 Microfonul trebuie să fie pozitionat catre utilizator. 

7
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D < 60 cm
α < 45 ° 

Montarea microfonului dublu: 

 Asiguraţi-vă că microfonul nu este expus la fluxul de aer de la aerisirile masinii. 

 Nu instala cablul microfonului în apropierea instalatiei de încălzire, ventilaţie şi aer 
conditionat 
 Locaţia de montaj pentru microfon trebuie să fie curată şi fără grăsime  sau praf. Înainte de instalare, curata zona cu un produs de curăţare.

 Dacă aţi fixat suportul microfonului pe tabloul de bord, aşteptaţi aproximativ 2  de ore pentru a vă asigura că bandă adezivă aderă bine. 

Instalarea telecomenzii 

Instalarea telecomenzii pe volan:

Dacă doriţi să pozitionati telecomanda de pe volan, asiguraţi-vă că este fixată sigur, astfel încât aceasta să nu se miste atunci când conduceti. 

8
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Atenţie: Nu instala telecomanda pe partea exterioară a  volanului şi a se asigura-te că nu se miscă atunci când conduci. 

Instalarea telecomenzii pe tabloul de bord 

Dacă doriţi să pozitionati telecomanda pe tabloul de bord, lipiti banda dublu adezivă pe partea plană a suportului său, apoi fixati-l pe tabloul de 
bord. Apoi, aveţi posibilitatea să introduceţi telecomanda în suportul astfel fixat.

ATENŢIE: După lipirea suportului pe tabloul de bord, aşteptaţi  aproximativ 2 ore pentru a vă asigura că bandă adezivă aderă bine. 

Înlocuirea bateriei 

 Telecomanda funcţionează cu o baterie de 3V, model Cr2032. 

 Asiguraţi-vă că bateria este corect poziţionată, înainte de introducerea acestuia în 
telecomandă. 

9
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Instalarea ecranului 

Selectarea unei locaţii 

 Instalati ecranul într-o locatie u or vizibil  i accesibil . 

 Nu instalati ecranul în zona de desfăşurare a airbagului sau în zonele în care este posibilă lovirea sa cu capul. 

 

 

Montarea ecranului 

 Locaţie de montaj pentru ecran trebuie să fie curată şi fără urme de grăsime sau de praf. Înainte de instalare, curată zona cu un produs de 
curăţare. 

 După lipirea suportului pe tabloul de bord, aşteptaţi  aproximativ 2 ore pentru a vă asigura că bandă adezivă aderă bine.

 

Evitarea furtului şi expunerea la lumina soarelui 

Nu uitati să scoateti ecranul atunci când părăsiti masina, pentru prevenirea furtului si a expunerii prelungite la lumina solară.

ş ă ş ă
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Folosirea meniurilor vocale

Activarea/dezactivarea meniurilor vocale – puteti activa si dezactiva meniurile vocale pentru MKi9100 astfel:

1. Apasati butonul rotativ si selectati Settings > Audio > Spoken menus
2. Apasati butonul rotativ pentru activarea sau dezactivarea optiunea

Ajustarea volumului meniurilor vocale

1. Apasati butonul rotativ si selectati Settings > Audio > Menu Volume
2. Folositi butonul rotativ pentru ajustarea volumului si confirmare.

Stabilirea conexiunii Bluetooth cu telefonul

Folosirea unui telefon cu MKi9100 pentru prima data

Ajustarea vizibilitatii kitului - inainte de imperecherea telefonului cu MKi9100, asigurati-va ca acesta este vizibil pentru toate dispozitivele Bluetooth. 
Astfel apasati butonul rotativ si selectati  Settings > Bluetooth > Visibility.  Asigurati-va ca optiunea este selectata, in caz contrar selectati-o 
apasand butonul rotativ.

Nota: Mki9100 este vizibil ca o setare impicita.

Imperecherea telefonului

1. Apasati butonul rotativ si selectati  Settings > Bluetooth > Pair with...
    > daca telefonul dvs apare in lista selecati si confirmati cu ajutorul butonului rotativ
    > daca telefonul dvs nu apare in lista selectati optiunea Other phones

2. Cu ajutorul telefonului cautati perifericele Bluetooth. Consultati ghidul de utilizare al telefonului pentru mai multe informatii
    > va fi afisata lista cu perifericele Bluetooth active

3. Selectati din lista „Parrot Mki9100”

4. Introduceti „0000" in telefon atunci cand va este solicitat codul PIN
    > pe ecranul MKi va amarea mesajul „Pairing successful”

12
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Conectarea automata 

1. O data imperecheate, cele doua dispozitive se vor conecta automat de fiecare data cand intrati in autovehicul in cazul in care 
    ecranul este montat.

Gestionarea dispozitivelor Bluetooth

Deconectarea unui telefon

1. Apasati butonul rotativ si selectati  Settings > Bluetooth > Paired devices
2. Selectati telefonul pe care doriti sa il deconectati de la kit
3. Selectati Disconnect

Conectarea unui telefon aflat deja in uz

Mki9100 se va conecta automat la ultimul telefon folosit. Daca doriti sa conectati MKi9100 la un alt telefon urmati urmatorii pasi:
1. Apasati butonul rotativ si selectati  Settings > Bluetooth > Paired devices
2. Selectati telefonul pe care doriti sa-l conectati la Mki9100
3. Selectati optiunea Connect

Gestionarea problemei „Memory full”

Puteti conecta pana la 10 aparate la MKi9100
Daca incercati sa imperecheati un al 11-lea veti primi mesajul „Memory full". Va trebui sa stergeti un telefon din lista celor imperecheate astfel:

1. Apasati butonul rotativ si selectati  Settings > Bluetooth > Paired devices
2. Selectati telefonul pe care doriti sa le stergeti din lista
3. Selectati Delete

13
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Sincronizarea agendei

Nota: singurele contacte ce vor fi sincronizate cu memoria kitul sunt cele din memoria telefonului.

Sincronizarea automata – in cazul majoritatii telefoanelor Bluetooth, sincronizarea va fi automata. Pentru mai multe informatii consultati sectiunea 
„Compatibility section" de pe website-ul nostru.

Atentie: Sincronizarea automata este limitata la 2000 de contacte pentru fiecare telefon.

Expedierea de contacte prin Object Push
Daca telefonul nu poate efectua sincronizarea automata, puteti trimite contacte prin optiunea Object Push astfel:

1. Apasati butonul rotativ si selectati  Phone > Receive contacts
2. Pentru a afla mai multe despre optiunea Object Push consultati manualul de utilizare al telefonului

Stergerea unui contact
Nota: puteti sterge doar contactele trimise prin Object Push

1. Apasati butonul rotativ si selectati  Phone > Contacts management
2. Selectati contactul pe care doriti sa il stergeti
3. Apasati butonul rotativ si selectati  Delete contact

Stergerea tuturor contactelor

Nota: puteti sterge doar contactele trimise prin Object Push

1. Apasati butonul rotativ si selectati  Delete all contacts.

14



Înainte de a utilizarea functiei telefon a sistemului Parrot MKi9100 , trebuie mai întâi să-l conectaţi cu telefonul / PDA-ul dumneavoastră. 

> Pentru mai multe informaţii, vezi sectiunea „Stabilirea unei conexiuni Bluetooth". 

 
Efectuarea şi primirea apelurilor 

În partea de sus a ecranului puteti vedea dacă aveti semnal de reţea şi dacă puteti efectua sau primii apeluri. Mai multe bare, indică un semnal mai 
puternic. 

Efectuarea unui apel 

Apelarea unui contact din agenda telefonică 

Dacă persoana de contact pe care doriţi să o apelati este în agenda de telefon a aparatului conectat la Parrot MKi9100: 

1. Apăsaţi rotita pentru a intra în meniul principal şi selectaţi (PHONEBOOK). 
2. Selectaţi o literă şi apăsaţi pe rotită. 
    > După ce ati ales contactul: 

- Apăsaţi butonul       pentru a apela acest contact. 
- Sau utilizati rotita pentru a alege între diferitele numere ale persoanei de contact. 

 
Tastarea unui numar de telefon 

Dacă persoana de contact pe care doriţi să o apelati nu este în agenda telefonului conectat la Parrot MKi9100, opriţi masina într-un loc sigur, 
apăsaţi pe rotită şi selectaţi (Phonebook) apoi (Dial a number). Puteţi apoi utilizaţi rotita pentru a selecta cifre. 
Puteţi, de asemenea, face apel direct de pe telefon. 

Apelarea ultimului numar format

Ţineţi apăsată       a telecomenzii Parrot MKi9100 pentru două secunde, pentru a reapela ultimul număr format. 

15
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Primirea unui apel 

Recepţionarea unui apel este indicată printr-un ton de apel. Numele apelantului este anunţat daca este memorat în agenda telefonului conectat la 
Parrot MKi9100. 

Răspunsul la un apel: Apăsaţi butonul       pentru a răspunde la un apel. 
 
Refuzul unui apel: Pentru a refuza un apel, apăsaţi butonul     

Utilizarea Parrot MKi9100 în timpul unui apel 

Reglarea volumului 

Pentru a regla volumul de comunicare utilizaţi rotiţa în timpul unui apel. 
> Nivelul reglat al volumului este salvat pentru următoarele apeluri. 

Transferul apelului către telefon 

 În timpul unui apel, dacă doriţi să continuaţi conversaţia pe telefonul dumneavoastră (conversaţie privată), apăsaţi butonul       al telecomenzii 
Parrot MKi9100. > Apelul este automat transferat la telefon. 

 Dacă doriţi să treceţi înapoi la kit, apăsaţi butonul      din nou. 
 

Deconectarea microfonului 

 Dacă doriţi să dezactivaţi microfonul în timpul unui apel, apăsaţi buton         . Astfel, dumneavoastră veţi audia convorbirea în continuare dar 
microfonul este deconectat iar interlocutorul nu vă mai aude. 
 Apăsaţi din nou butonul          pentru a reactiva microfonul. 

 

Gestionarea unui al doilea apel. În timpul unui apel, aveţi posibilitatea să primiţi un alt apel, dacă telefonul acceptă această funcţie. 

 Apăsaţi pe butonul       pentru a accepta cel de-al doilea apel. > Primul apel este automat pus în aşteptare. 

 Apăsaţi butonul       pentru a refuza al doilea apel. Puteţi, de asemenea, închide direct de pe telefon.
 
 Apăsaţi butonul       pentru a trece de la o convorbire la alta. 

16



Gestionarea mesageriei vocale

În timpul unui apel, MKi9100 vă permite să trimiteţi DTMF pentru a gestiona 
căsuţa vocală, de exemplu. Pentru a face acest lucru: 

1. Apăsaţi rotiţa pentru a accesa meniul DTMF. 
   > «0» este afişată de kit. 
2. Utilizaţi rotiţa pentru a selecta DTMF între următoarele 
    posibilităţi: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, # sau *. 
3. Apăsaţi rotiţa, pentru a trimite acest DTMF la telefon. 

Terminarea unui apel 

Apăsaţi butonul       pentru a termina un apel. 

17
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Utilizarea funcţiei de recunoaştere vocală 

Primirea unui apel de voce prin recunoaştere vocală
Pentru a primi un apel, prin intermediul funcţiei de recunoaştere vocală, cuvintele magice trebuie să fie activate. 

Activarea / dezactivarea cuvintelor magice

Notă: cuvintele magice sunt activate în mod implicit. 

1. Apăsaţi rotiţa şi selectaţi (PHONE)> (Voice Commands)> (MAGIC WORDS) . 
2. Apăsaţi rotiţa, pentru a activa /dezactiva cuvintele magice.

Acceptarea unui apel 

Spune "Accept" pentru a răspunde la un apel. 

Respingerea unui apel 

Spune  (Reject) pentru a refuza un apel. 

Efectuarea unui apel prin recunoaşterea vocală

Apelarea unui contact cu un număr de telefon 

1. Apăsaţi butonul de lansare a funcţiei de recunoaştere vocală. 
   > MKi9100 vă cere numele persoanei de contact pe care doriţi să apelaţi. 
2. Spuneţi numele de contact. 
   > Apelul este lansat în mod automat în cazul în care vocea este corect înţeleasă. 
   > Dacă nu este cazul, este emis un mesaj de confirmare. 
3. Confirmaţi dacă este necesar prin (YES) sau (CALL). 

18



Apelarea unui contact cu mai multe numere de telefon 

 Dacă există mai multe numere de telefon asociate la persoana de contact pe care doriţi să o apelaţi, puteţi specifica tipul de numărului dorit. 

 Pentru a face acest lucru, următoarele comenzi vocale sunt disponibile: 

- Home - Work                  - Mobile - Other
- At home          - At work              - Cellular - General
- Office - Cell                                 - Default
- At office - On mobile                       - Preferred
- At the offce - On cellular

                                                   - On cell
                                                  - On mobile phone
                                                   - On cellular phone
                                                   - On cell phone
                                                   - Mobile phone
                                                   - Cellular phone
                                                   - Cell phone

 
Ieşirea din  modul de recunoaştere vocală

Apăsaţi butonul        pentru a ieşi din modul de recunoaştere vocală. 

19
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Folosind Parrot MKi9100 cu o sursă externă 

Note: 
- În timp ce este redata o melodie, apăsaţi butonul      pentru a ajunge la meniul principal. 

- În timp ce navigati prin meniuri, apăsaţi butonul      ,  pentru a ajunge la redare ecran. 
 
Folosirea Parrot MKi9100 cu un iPod / iPhone 

AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că iPod-ul este actualizat înainte de al utiliza cu Parrot MKi9100. 

Compatibilitate 

 Dacă utilizaţi Parrot MKi9100 cu iPod Mini, iPod Foto, iPod 3G şi iPod Shuffle, apoi conectati iPod-ul la Parrot MKi9100 folosind Jack Cable. 
 Utilizaţi Conectorul iPod dacă folosiţi un alt model de iPod sau un iPhone. 

Redarea fişierelor de muzică 

 Dacă iPod / iPhone este conectat la Parrot MKi9100 prin iPod Conector: 
1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi iPod. 
2. Selectaţi unul dintre criteriile de clasificare (artist, album, cântece, genuri, liste de redare) şi apăsaţi pe butonul rotativ 

Notă: Folosiţi              şi              pentru a naviga mai uşor prin conţinutul  iPod-ului. 

3. Selectaţi melodia şi apăsaţi pe butonul rotativ. 

 Daca iPod-ul este conectat la Parrot MKi9100 prin cablu, consultati sectiunea „ Folosirea Mki9100 cu aparat analog"

20
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Folosirea Parrot MKi9100 cu un periferic  USB 

AVERTISMENT: Daca Mki9100 este conectat la un iPhone si la un flash drive USB, iPhone-ul va avea prioritate: puteti naviga numai prin meniul 
iPhone-ului.

 1. Conectaţi unitatea flash USB sau MP3 player utilizând cablul USB. 
2. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi USB. 
   > Ai acces la conţinutul perifericului USB. 

- În cazul în care etichetele de fişiere audio sunt definite în mod corect, selectaţi una dintre caracteristicile de clasificare 
  (artist, album, melodii, genuri, liste de redare) şi apăsaţi pe butonul rotativ
- În cazul în care etichetele de fisiere audio nu sunt definite, selectaţi Directories sau Flat directories

Notă: Folosiţi            şi            pentru a naviga mai uşor prin continutul flash drive-ului USB.

3. Selectaţi melodia şi apăsaţi pe butonul rotativ. 

Folosind Parrot MKi9100 cu un player audio conectat prin Bluetooth 

Compatibilitate 

Aveţi posibilitatea de a utiliza Parrot MKi9100 pentru a asculta melodiile stocate pe mobil 
telefon / PDA / Smartphone. Telefonul mobil, trebuie să suporte Bluetooth ® profilul A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). 

Redarea unui fişier de muzică 

Dacă folosiţi un player audio Bluetooth pentru prima data,  trebuie imperecheate ambele dispozitive. 
> A se vedea secţiunea „Legarea în pereche a telefonului"

Dacă ambele aparate sunt deja pereche: 
1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Settings> Bluetooth> Paired devices 
2. Alegeţi un player audio şi apăsaţi pe butonul rotativ. 
3. Selectaţi Play Bluetooth audio. 
4. Întoarce-te la meniul principal şi selectaţi Audio Bluetooth 
5. Redati o melodie de pe playerul audio. 
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Notă: Volumul pentru apeluri şi pentru streaming audio de actioneaza separat. 

 
Folosind Parrot MKi9100 cu un player audio analog 

1. Conectati player audio la Parrot MKi9100 folosind un conector. 
2. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Line In. 
3. Redati o melodie de pe playerul audio. 

 

Atenţie: Functiile Next/Previous nu sunt valabile daca Mki9100 este conectat la playerul audio printrun conector jack.  
 

Comenzi 

Pentru a face acest lucru            Proceda în acest fel 

Întrerupeţi un cântec            Apăsaţi

Reluaţi redarea            Apăsaţi  

Mări sau micşora volumul            Întoarceţi butonul rotativ. 

Rewind sau fast-forward            Apăsaţi 

Reporniţi melodie            Apăsaţi 

Trecere la melodia următoare            Apăsaţi  
 

Trecere la melodia precedenta            Apăsaţi          de două ori. 

Trecere la meniul de efecte audio            Apasati          pentru 2 secunde. 
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Luminozitate 

Aveţi posibilitatea să adaptati la luminozitatea ecranului de Parrot MKi9100. Pentru a face acest lucru: 

1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Settings> Brightness. 
2. Selectaţi Night mode sau Day mode. 

Notă: Puteţi, de asemenea, sa reglati luminozitatea prin apasare timp de 2 secunde a butonului rotativ.

Ton de apel

Pentru a regla volumul tonului de apel:

1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Settings> Audio> Ringtone volume. 
2. Utilizaţi butonul rotativ pentru a regla volumul. 

 
Apelare

Afiseaza / ascunde identitatea

Dacă nu doriţi ca numărul dvs. de telefon să fie afişat in timp ce efectuati un apel, activati optiunea  Allow #31# : 

1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Phone> Advance Settings> Allow #31#
2. Selectaţi Activate. 

Dezactivati optiunea Allow #31#  pentru a permite contactului sa va vada numarul de telefon in timpul apelului

Efectuarea unui apel internaţional 

Puteţi configura MKi9100 pentru a adăuga un prefix în timp un apel din sau către o ţară străină. Pentru a face acest lucru: 

1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Phone> Advanced settings> Change + to.
2. Selectaţi prefixul pe care doriti sa-l utilizati

23
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Activarea optiunii de eliminare a zgomotelor externe 

 Pentru a imbunatati confortul interlocutorului dvs., Mki9100 va permite sa reduceti zgomotele provenite din afara autovehiculului ( motociclete, 
camioane) daca geamul este deschis.

 Pentru a activa / dezactiva această setare, apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Settings> Audio> Lateral noise detection.

AVERTISMENT: Asiguraţi-vă că microfonul este directionat catre conducătorul auto înainte de activarea optiunii Lateral noise reduction effect. In 
caz contrar, vocea sa va fi considerata zgomot extern.

 

Efectul  Lateral noise reduction activat - Microfon instalat corect
24



Efectul Lateral noise reduction dezactivat - Microfon amplasat gresit

Audio 

Notă: În timpul redarii unei melodii, ţineţi apăsat            timp de 2 secunde pentru a accesa meniul Audio Effects
 
Folosirea egalizatorului 

 Egalizatorul vă permite să se adaptati frecventele joase, medii si inalte in functie de preferinta dvs astfel: 
1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Audio effects> Equalizer. 
2. Apăsaţi butonul rotativ pentru a activa sau a dezactiva această opţiune. 

 Puteţi alege între 10 presetari implicite de adaptarea frecvenţelor la stilul de muzică pe care o ascultati. Pentru a face acest lucru: 
1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Audio effects> Settings>Equalizer presets
2. Utilizaţi butonul rotativ pentru a selecta o presetare. 25
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Folosirea Virtual Super Bass 

 Efectul Virtual Super Bass vă permite să amplificati frecventele scazute astfel: 

1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Audio Effects> Virtual Super Bass
2. Apăsaţi butonul rotativ pentru a activa sau a dezactiva această opţiune. 

 Aveţi posibilitatea să modificaţi setările efectului Virtual Super Bass prin selectarea Audio effects> Settings> Vsb preferences

Setarea Parrot MKi9100 pentru repetarea melodiilor
1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Audio effects> Settings> Repeat. 
2. Activa sau a dezactiva opţiunea apăsând butonul rotativ 

AVERTISMENT: Dacă utilizaţi Parrot MKi9100 cu un iPod, selectaţi Audio effects> Settings> Repetition (iPod)

Setarea Parrot MKi9100 pentru redarea aleatorie 

Atenţie: Optiunea de redare aleatorie este posibila numai in cazul folosirii Mki9100 cu un iPod. Modificarea acestei optiuni nu va modifica setarile 
iPod-ului. 
 
Pentru a activa sau dezactiva redarea aleatoare a fişierelor de muzică: 

1. Apăsaţi butonul rotativ şi selectaţi Audio effects> Settings> Random 
2. Apăsaţi butonul rotativ pentru a activa sau a dezactiva această opţiune. 

Dezactivarea Mute on Streaming 

 Această opţiune opreste automat  tunerul  în momentul în care o melodie este redata. Această opţiune este activată în mod implicit. 
 Puteţi dezactiva această opţiune şi dezactiva tunerul manual, prin intermediul cablului Mute. Pentru a face acest lucru, apăsaţi butonul rotativ apoi 

selectaţi Settings> Audio> Mute on Streaming. Apăsaţi butonul rotativ pentru a dezactiva această opţiune
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