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 A  - Microfon dublu extern

 B&C  - Kit de instalare – microfon

 D  - Telecomandă

 E  - Baterie 3V CR2032

 F&G   - Kit de instalare – telecomandă

 H - Cablu USB

 I  - Unitatea centrală

 J  - Cablu audio/alimentare/Mute
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- Car stereo with an ISO connector 
- Autoradio avec connecteur ISO 
- Autorradio con conector ISO 
- Autoradio mit ISO-Anschluss 
 

- Autoradio con connettore ISO 
- Autoradio met ISO-connector 
- Auto-rádio com conector ISO

www.parrot.com

• A: 12V ignition (orange)
• B: 12V constant power supply (red)
• C: Ground
• D: Connection to the vehicle’s power supply

• E : Connection to the vehicle’s speakers
        1.  Rear right speaker (purple / purple-black)
        2.  Front right speaker (grey / grey-black)
        3.  Front left speaker (white / white-black)
        4.  Rear left speaker (green / green-black)

• F : This wiring is not used.

6

Sistemul audio al vehiculului,  cu conector ISO

•	 A:	+	12V	contact	(portocaliu)
•	 B:	+	12V	permanent	(roşu)
•	 C:	Masă
•	 D:	Conexiune	alimentare	vehicul

•	 E	:	Conexiune	boxe	vehicul
1�  boxă dreapta spate (violet/violet-

negru)
2� boxă dreapta faţă (gri / gri-negru)

3� boxă stânga faţă (alb / alb-negru)
4�  boxă stânga spate (verde/verde - 

negru)
•	 F	:	Acest	fir	nu	este	folosit
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- Car stereo with Line In input 
- Autoradio avec entrées Line In 
- Autorradio con entradas Line In 
- Autoradio mit Leitungseingang (Line In) 
 

- Autoradio con ingresso Line In 
- Autoradio met Line-In ingangen 
- Auto-rádio com entradas Line In

- Autoradio con connettore ISO 
- Autoradio met ISO-connector 
- Auto-rádio com conector ISO

www.parrot.com

• A : 12V ignition  (orange)
• B : 12V constant power supply (red)
• C : Ground
• D : Connection to the vehicle’s power supply

• E : Line-out 1
       1 : Line 1 + : white
       2 : Line 1 - : brown

• F : Line-out 2
       1 : Line 2 + : red
       2 : Line 2 -: black

• G : This wiring is not used

7

Sistemul audio al vehiculului cu intrare Line In

•	A:	+	12V	contact	(portocaliu)
•	B:	+	12V	permanent	(roşu)
•	C:	Masă
•	D:	Conexiune	alimentare	vehicul

E	:	Ieşire	LINE	OUT	1
1.	Line	1	+	:	alb
2.	Line	1	-:	maro
F	:	Ieşire	LINE	OUT	2

1.	Line	2	+	:	roşu
2.	Line	2	-:	negru
•	G:	Acest	fir	nu	este	folosit
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-	Nu	instalaţi	
telecomanda pe partea 
exterioară a volanului

- Telecomanda funcţionează  
doar cu baterie 3V CR2032

- Do not install the remote control on the outside of the steering wheel.

- N’installez pas la télécommande sur le côté extérieur du volant.

- No instale el mando en el lado exterior del volante.

- Anbringen der Fernbedienung am Armaturenbrett.

- Non installare il telecomando sul lato esterno del volante.

- Installeer de afstandsbediening niet op de buitenzijde van het stuur.

- Não instale o controlo remoto na parte exterior do volante.

8

- The remote control only works with a 3V CR2032 battery.  

- L’autonomie de la télécommande est assurée par une pile de 

   type 3V CR2032 uniquement.

- La autonomía del mando a distancia se hace únicamente por 

   una pila de tipo 3V CR2032. 

- Die Autonomie der Fernbedienung wird ausschließlich durch eine Batterie des Typs 3V CR2032  

   sichergestellt. 

- L’autonomia del telecomando è garantita esclusivamente da una pila da 3 V CR2032. 

- De autonomie van de afstandsbediening wordt uitsluitend verzorgd door een batterij type 3V CR2032. 

- A autonomia do controlo remoto é garantida apenas por uma pilha do tipo 3V CR2032.

9

clic

10



72014  © Falcon Electronics

Înainte de a începe

Despre	acest	ghid Pentru	a	limita	consumul	de	hârtie	şi	pentru	a	da	dovadă	de	respect	şi	responsabilitate	faţă	
de	mediul	înconjurător,	Parrot	preferă	să	furnizeze	documente	în	variantă	electronică	şi	nu	
tipărită� 
Iată	de	ce	ghidul	simplificat	pentru	Parrot	MKi9000	se	limitează	la	principalele	instrucţiuni	
care	vă	ajută	să	manevraţi	acest	dispozitiv	cu	uşurinţă.	Pentru	mai	multe	informaţii,	consul-
taţi	secţiunea	Support	de	pe	pagina	noastră	oficială	www.parrot.com	unde	puteţi	găsi	ma-
nualul	complet,	întrebări	frecvente,	tutoriale	şi	multe	altele.

Actualizări	software Descărcaţi	gratuit	ultima	versiune	de	program	(şi	verificaţi	procedura	de	actualizare)	de	pe	
pagina	noastră	oficială	www.parrot.com.,	secţiunea	Support.	Aceste	actualizări	vă	vor	per-
mite	să	primiţi	noi	funcţii	şi	să	sporiţi	gradul	de	compatibilitate	a	dispozitivului.

Adaptor ISO În cazul în care sistemul audio de pe vehiculul dvs� nu este prevăzut cu conectori ISO, faceţi 
rost	de	un	adaptor	ISO	pentru	a	face	cablarea	mai	uşor.	Consultaţi	gama	de	adaptoare	ISO	
pe site-ul nostru�

http://www.parrot.com/uk/support
Ghidul	de	utilizare	complet,	tutoriale,	actualizări	software...
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Instalarea

Instalarea Parrot MKi9000 trebuie 
să	fie	făcută	de	un	profesionist.
•	 	Cablurile	livrate	cu	car	kitul	sunt	

prevăzute	cu	conectori	ISO	şi	cu	
2	perechi	de	mufe	de	ieşire	(LI-
NE-OUT).	Mufele	de	ieşire	pot	fi	
folosite	dacă	sistemul	audio	al	
vehiculului	dumneavoastră	are	
această	 opţiune	 (de	 cuplare	 a	
unui	amplificator).	În	acest	caz	
sunt	posibile	diverse	configura-
ţii	în	funcţie	de	tipul	de	sistem	
audio	şi	de	tipul	de	vehicul.

•	 	Înainte	 de	 a	 instala	 diversele	
com			ponente	ale	car	kitului	han-
ds-free	în	vehicul,	conectaţi	ca-
blurile	de	legătură,	tastatura	de	
comandă	şi	microfonul	dublu	la	
unitatea	centrală.		

•	 	Din	 funcţia	 Mute	 se	 anulează	
sonorul	la	sistemul	audio	ca	să	
se	poată	reda	convorbirea	tele-

fonică.	Alegerea	mufei	jack	Mu-
te-in	 depinde	 de	 configuraţia	
sistemului	audio	de	pe	vehicu-
lul	dumneavoastră.

Sistemul audio 
cu conector ISO

1�  Cuplaţi conectorii tată de la car 
kitul hands-free la sistemul au-
dio al vehiculului�

2�  Conectaţi cablul sistemului au-
dio	şi	cablul	de	alimentare	la	co-
nectorii mamă de la dispozitivul 
Parrot MKi9000�

3.		Pe	cablul	de	instalare,	legaţi	firul	
galben la una din mufele jack co-
respondente de la sistemul au-
dio, dacă există  (mute in 1, mute 
in 2 sau mute in 3)� 

!   În cazul în care sistemul audio de 
pe vehiculul dvs. nu este prevă-
zut cu conectori ISO, faceţi rost 
de un adaptor ISO pentru a face 

cablarea mai uşoară. Consultaţi 
gama de adaptoare ISO pe site-
ul nostru www.parrot.com.

Sistemul audio cu mufe 
de intrare (Line-in)

•	 	Folosiţi	acest	tip	de	conexiune	
prin	 cuplarea	 unei	 mufe	 de	 ie-
şire	 (firul	 maro	 şi	 alb	 sau	 firul	
roşu	şi	negru)	la	mufa	de	intrare	
de	la	sistemul	audio	al	vehiculu-
lui	dumneavoastră.

•	 	Folosind	 cele	 două	 perechi	 de	
mufe	de	ieşire,	puteţi	obţine	re-
darea	 sunetului	 stereo	 în	 timp	
real	pe	boxele	vehiculului.

•	 	Pe	 cablul	 de	 instalare,	 legaţi	
firul	 galben	 la	 una	 din	 mufele	
jack	corespunzătoare	de	la	sis-
temul	audio,	dacă	există		(mute	
in	1,	mute	in	2	sau	mute	in	3).
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Instalarea cablului de 
alimentare al car kitului

•	 	A	se	consulta	schema	de	cabla-
re	a	sistemului	audio	instalat	pe	
vehicul.

•	 	Firul	roşu	de	la	cablul	car	kitului	
Parrot	 trebuie	 să	 corespundă	
firului	 +12V	 permanent,	 firul	
portocaliu	la	firul	+12V	contact,	
iar	firul	negru	la	masă.

•	 	Aveţi	grijă	ca	firul	portocaliu	să	
nu	fie	conectat	la	firul	+12V	per-
manent	 deoarece	 se	 consumă	
bateria	vehiculului.

•	 	La	 unele	 vehicule,	 ar	 putea	 fi	
necesar	ca	firul	roşu	şi	cel	por-
tocaliu	 să	 fie	 inversate.	 Acest	
lucru	 se	 realizează	 uşor	 prin	
inversarea	celor	două	suporturi	
de	siguranţă	de	la	cablul	de	in-
stalare	Parrot	MKi9000.

•	 	Multe	vehicule	noi	nu	au	un	fir	
de	12V	 la	contact.	 În	acest	caz,	

firul	 12V	 trebuie	 adus	 din	 altă	
parte,	 de	 exemplu	 de	 la	 cutia	
de	siguranţe	sau	de	la	bricheta	
auto.	 Ar	 putea	 fi	 nevoie	 inclu-
siv	de	un	alt	dispozitiv	care	să	
genereze	 un	 semnal	 12V	 după	
contact.	

Instalarea 
conectorilor audio

Sistemul	de	fixare	a	cablului	pentru	
muzică vă permite să ajustaţi lungi-
mea	cablului	şi	să	reduceţi	riscul	de	
uzură�
1.		Daţi	o	gaură	de	20	mm	în	bord	(în	

torpedo sau pe poliţă)�
2�  Introduceţi cu mâna două braţe 
flexibile	ale	sistemului	de	fixare.

3�  Introduceţi ultimele două braţe 
ale	sistemului	de	fixare	cu	ajutorul	
unei	şurubelniţe	cu	vârf	plat.

>Acum puteţi conecta cablul pentru 
muzică la cutia albastră�

Instalarea unităţii 
centrale

•	 	Nu	instalaţi	unitatea	centrală	
lângă	 un	 sistem	 de	 încălzire	
sau	de	aer	con	diţionat,	expu-
să	direct	luminii	so		lare	sau	în	
spatele	unor	pereţi	metalici.

•	 	Asiguraţi-vă	 după	 instalare	
că	este	bine	fixată	şi	că	nu	se	
deplasează	 în	 timpul	 condu-
cerii.

•	 	Nu	 forţaţi	 sistemul	 audio	 al	
ve	hiculului	 la	 reinstalare.	
Dacă	 nu	 există	 spaţiu	 sufici-
ent	 în	 spatele	 sistemului	 au-
dio	 pentru	 montarea	 unităţii	
electronice,	instalaţi	unitatea	
în	torpedo.

Instalarea telecomenzii

•	 	Dacă	 doriţi	 să	 montaţi	 teleco-
manda	pe	volan,	aveţi	grijă	să	o	
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fixaţi	bine	ca	să	nu	se	deplase-
ze	din	 loc	 în	timpul	conducerii.	
Nu	 instalaţi	 telecomanda	 pe	
partea	exterioară	a	volanului	şi	
asiguraţi-vă	 că	 nu	 obstrucţio-
nează	conducerea.

•	 	Dacă	 doriţi	 să	 montaţi	 teleco-
manda	 pe	 bordul	 vehiculu	lui,	
folosiţi	banda	dublă	adezivă	de	
pe	 spatele	 suportului	 şi	 lipiţi-l	
pe	bord.	În	suportul	fixat	astfel	
puteţi	băga	telecomanda.

!   După ce aţi fixat suportul pe 
bord, aşteptaţi aproximativ 2 
ore pentru a fi siguri că banda 
adezivă s-a lipit bine.

Instalarea microfonului

•	 	Microfonul	trebuie	instalat	cât	
mai	aproape	de	gura	utilizato-
rului,	 distanţa	 ideală	 fiind	 60	
cm.	Locaţia	cea	mai	bună	pen-

tru	montarea	microfonului	este	
lângă	oglinda	retrovizoare.

•	 	Microfonul	 trebuie	 să	 fie	 în-
drep	tat	către	utilizator.

Punerea în funcţiune
Conectarea unităţii 
centrale cu telecomanda

Dacă	telecomanda	pare	a	nu	fi	co-
nectată cu unitatea centrală la utili-
zarea	Parrot	MKi9000:
•	 	După	 ce	 verificaţi	 dacă	 bateria	

CR2032	este	bine	fixată	în	tele-
comandă,	 apăsaţi	 şi	 menţineţi	
apăsat	butonul	„Play”	şi	butoa-
nele	verzi,	după	care	apăsaţi	şi	
menţineţi	butonul	roşu	de	mai	
multe	ori.	Aceste	manevre	tre-
buie	 realizate	 în	 intervalul	 de	
30	 de	 secunde	 de	 la	 punerea	
contactului.

În 1-2 secunde ar trebui să auziţi me-
sajul vocal „Remote control pairing 
successful”� 

•	 	Dacă	nu	s-a	realizat	conexiunea	
telecomenzii	 la	 unitate,	 luaţi	
contactul	şi	repetaţi	procedura.

Selectarea limbii

•	 	Dacă	 folosiţi	 Parrot	 MKi9000	
pentru	 prima	 dată,	 navigaţi	 cu	
ajutorul	 butonului	 rotativ	 prin	
limbile	 disponibile	 şi	 apăsaţi	
butonul	pentru	a	confirma	lim-
ba	selectată.

•	 	Dacă	 apare	 o	 problemă	 la	 se-
lectarea	limbii,	apăsaţi	butonul	
roşu	şi	butonul	verde	pentru	2	
secunde.

Conectarea Parrot 
MKi9000 cu un telefon 

1�  Înainte de a conecta Parrot 
MKi9000 la telefon pentru pri-
ma dată trebuie să creaţi o legă-
tură între cele două� Intraţi în 
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me niul telefonului la secţiunea 
Bluetooth®	 şi	 căutaţi	 accesorii	
Bluetooth®�

2�   Selectaţi MKi9000 din listă�
Introduceţi	 codul	 PIN	 „0000”	
atunci când vi se cere�

 >  Parrot MKi9000 anunţă Pai-
ring successful�

	 >		De	acum	înainte,	conexiunea	se	
va realiza automat în momentul 
în care pătrundeţi în vehicul�

Conectarea Parrot  MKi9000 
cu două telefoane

•	 	Pentru	 a	 activa	 „Dual	 Mode”	 şi	
conecta	 două	 telefoane,	 selec-
taţi	Dual	Mode.

•	 	Dacă	Parrot	MKi9000	este	por-
nit,	 va	 încerca	 să	 se	 conecteze	
la	 toate	 telefoanele	 cuplate,	
existente	în	vehicul.	Dacă	exis-
tă	mai	mult	de	două	telefoane	
cuplate	în	interiorul	vehiculului,	

dispozitivul	se	va	conecta	doar	
la	două	din	ele,	în	ordinea	vechi-
mii	legăturii.

•	 	Dacă	sunt	conectate	două	tele-
foane	 la	 Parrot	 MKi9000,	 unul	
din	ele	va	fi	considerat	 	telefo-
nul	principal,	iar	celălalt	telefo-
nul	 secundar.	 Telefonul	 princi-
pal	va	fi	implicit	primul	telefon	
care	 a	 fost	 conectat	 cu	 Parrot	
MKi9000.

•	 	Puteţi	accepta	apeluri	(prin	co-
mandă	manuală	sau	vocală)	fie	
pe	te	lefonul	principal,	fie	pe	cel	
secundar.

•	 	Cu	MKi9000	puteţi	accesa	doar	
agenda	 telefonică	 a	 telefonu-
lui	 principal.	 Puteţi	 efectua	
apeluri	 doar	 folosind	 telefonul	
principal.	Cu	toate	a	cestea,	pu-
teţi	trece	uşor	de	la	un	telefon	
conectat	 la	 celălalt	 apăsând	
şi	 menţinând	 apăsat	 butonul	
roşu	pentru	două	secunde.

Sincronizarea agendei 
telefonului

•	 	La	 unele	 telefoane	 prevăzute	
cu	tehnologia	Bluetooth,	agen-
da	telefonică	este	sincronizată	
automat	 în	 memoria	 dispozi-
tivului.	 Sunt	 sincronizate	 doar	
contactele	 stocate	 în	 memoria	
telefonului.	

•	 	Dacă	telefonul	dvs.	nu	suportă	
sincronizarea	automa	tă,	pu		teţi	
folosi	 şi	 funcţia	 Object	 Push	
a	 telefonului	 mo	bil	 pentru	 a	
trans	fera	contacte	de	pe	aces-
ta	 pe	 MKi9000	 prin	 interme-
diul	Bluetooth.	

1.	 	Apăsaţi	butonul	rotativ	şi	selec-
taţi Settings> Receive contacts�

2�  Consultaţi ghidul de utilizare 
a telefonului pentru a afla mai 
multe detalii referitoare la trans-
ferarea contactelor prin interme-
diul funcţiei Object Push�
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Telefonul

!   Disponibilitatea anumitor func-
ţii de  pinde de tipul de telefon 
mobil. Pentru a afla mai mul-
te informaţii, intraţi pe www.
parrot.com, secţiunea Support > 
Compatibility.

Primirea unui apel
•	 	Primirea	unui	apel	este	indicată	

printr-un	 ton	 de	 apel.	 Numele	
apelantului	 este	 anunţat	 doar	
dacă	 numărul	 de	 telefon	 este	
trecut	în	a	genda	telefonului	co-
nectat	la	Parrot	MKi9000.

-	 Dacă	doriţi	să	răspundeţi,	apăsaţi	
butonul verde� Ca să încheiaţi con-
versaţia,	apăsaţi	butonul	roşu.
-	 Dacă	 doriţi	 să	 respingeţi	 apelul,	
apăsaţi	pe	butonul	roşu.
•	 	Dacă	 este	 activată	 funcţia	

„Magic	words”,	puteţi	accepta	
sau	respinge	un	apel	prin	co-

mandă	vocală:
- Rostiţi Accept pentru a accepta 
un apel�
- Pentru a respinge un apel, rostiţi 
Reject�
•	 	Funcţia	 „Cuvinte	 magice”	 este	

activată	implicit.	Pentru	a	acti-
va/dezactiva	această	funcţie:

1.	 	Apăsaţi	butonul	rotativ	şi	selec-
taţi	Setting>	Magic	words.

2�  Apăsaţi butonul rotativ pentru 
a activa/dezactiva cuvintele 
magice�

Efectuarea unui apel

•	 	Pentru	a	efectua	un	apel	prin	in-
termediul	funcţiei	de	recunoaş-
tere	vocală:

1�  Apăsaţi butonul verde pentru a 
iniţia	 procesul	 de	 recunoaştere	
vocală�

>  Parrot MKi9000 vă întreabă nu-

mele persoanei la care vreţi să 
sunaţi�

2.	 	Rostiţi	numele	persoanei	şi	tipul	
de număr („Work”/„Serviciu”, 
„Cellphone”/„Mobil”…)dacă 
aveţi înregistrate mai multe nu-
mere	pentru	acelaşi	contact.

> Apelul este iniţiat automat dacă 
este înţeleasă corect eticheta vocală�
>	 Dacă	 eticheta	 nu	 este	 înţeleasă	
corect,	vi	se	va	solicita	o	confirmare.	
Confirmaţi	rostind	„Yes”	sau	„Call”.

!   Puteţi apăsa oricând butonul 
roşu pentru a dezactiva funcţia 
de recunoaştere vocală.

•	 	Pentru	a	efectua	apel	manual:
1�  Apăsaţi butonul rotativ pentru a 

intra	în	meniul	principal	şi	selec-
taţi Agendă�

  > În acest moment aveţi acces la 
agenda telefonului conectat�

2.	 	Selectaţi	o	literă	şi	apăsaţi	buto-
nul rotativ�
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3.	 După	ce	aţi	ales	contactul:
- Apăsaţi butonul verde pentru a 
apela acest contact�
-	 Dacă	 la	acelaşi	 contact	 sunt	 în-
registrate mai multe numere, folosiţi 
butonul rotativ pentru a selecta un 
număr�
•	 	Ţineţi	 apăsat	 butonul	 verde	 al	

dispozitivului	 Parrot	 MKi9000	
timp	 de	 2	 secunde	 pentru	 a	
reapela	 ultimul	 număr	 format.
Utilizarea Parrot 
MKi9000 în timpul 
unei convorbiri

•	 	Folosiţi	 rotiţa	 de	 navigare	 în	
timpul	 unei	 convorbiri	 pentru	
a	regla	volumul	audio.	Valoarea	
setată	pentru	volum	este	salva-
tă	pentru	apelurile	ulterioare.	

•	 	Dacă	 doriţi	 să	 continuaţi	 con-
versaţia	 în	 care	 sunteţi	 deja	

angajat/ă	 pe	 telefonul	 dvs.	
personal	 (conversaţie	 privată),	
apăsaţi	 butonul	 dispozitivului-
Parrot	MKi9000.

•	 	Parrot	 MKi9000	 vă	 permite	 să	
trimiteţi	semnale	DTMF	în	tim-
pul	unei	convorbiri,	de	exemplu	
pentru	 a	 gestiona	 căsuţa	 vo-
cală.	Pentru	a	face	acest	 lucru,	
apăsaţi	 butonul	 rotativ	 pentru	
a	intra	în	meniul	DTMF.

Muzica

•	 	Folosiţi	 conectorii	 iPod,	 USB	
sau	 tip	 fişă	 pentru	 a	 conecta	
Parrot	MKi9000	la	iPod	/	USB	şi	
respectiv	player.

•	 	Puteţi	 folosi	 Parrot	 MKi9000	
şi	pentru	a	asculta	piese	muzi-
cale	stocate	pe	telefonul	mobil	
/	 PDA	 /	 smartphone.	 Telefonul	

dumneavoastră	 trebuie	 să	 su-
porte	profilul	Bluetooth®	A2DP.

•	 	Ca	 să	 schimbaţi	 sursa	 audio,	
apăsaţi	butonul	rotativ	şi	selec-
taţi	în	ordinea	de	mai	jos:

- iPod (sau iPhone);
-  USB (MP3 player / unitate flash 

pentru USB);
-  Audio Bluetooth (player care 

suportă	 profilul	 A2DP	 conectat	
prin Bluetooth);

- Line In (player audio analog)�

!   În timp ce se redă o melodie, apă-
saţi butonul roşu pentru a accesa 
meniul principal. Navigaţi prin 
menu şi apăsaţi butonul Play 
ca să ajungeţi la ecranul Now 
Playing.

Nu	există	limitări	în	ceea	ce	priveş-
te capacitatea stick-ului USB� Este 
suportat doar formatul MP3 (Mpeg 
1 Layer 3) sau WMA�
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Instrucţiuni de depanare
Înainte de a începe

Verificaţi	 dacă	 aţi	 instalat	 ultima	
versiune	 de	 software	 pe	 Parrot	
MKi9000� Comparaţi acest număr 
cu	cel	de	pe	pagina	noastră	oficială,	
secţiunea	Downloads.

Probleme în timpul 
utilizării telefonului             

•	 	Verificaţi	 dacă	 telefonul	 dum-
nea	voastră	 este	 compatibil	 cu	
Parrot	MKi9000:	consultaţi	 lis-
ta	de	echipamente	compatibile	
cu	 Parrot	 MKi9000	 publicată	
pe	pagina	oficială	www.parrot.
com,	secţiunea	Support.

•	 	Dacă	 telefonul	 dumneavoas-
tră	 este	 compatibil	 cu	 Parrot	
MKi9000	şi	dacă	aţi	făcut	deja	
ultima	actualizare	software:

1�  Ştergeţi memoria Parrot MKi 
9000� Pentru a face acest lucru, 

apăsaţi	şi	menţineţi	apăsate	bu-
tonul	roşu	şi	butonul	verde	timp	
de 3 secunde�

2.	 	De	pe	telefonul	dumneavoastră,	
ştergeţi	 sistemul	 Parrot	 din	 lista	
accesoriilor Bluetooth (sau re-
porniţi iPhone-ul)�

3�  Repetaţi procedura de conectare 
pentru cele 2 dispozitive�

Probleme la utilizarea 
funcţiei pentru muzică

•	 	Reporniţi	 iPod-ul	 /	 iPhone-ul	
înainte	de	a-l	conecta	la	Parrot	
MKi9000.	Pentru	a	reporni	iPod	
/	 iPhone	 (prin	 această	 proce-
dură	 nu	 veţi	 pierde	 niciodată	
date):

-	 iPod:	 apăsaţi	 simultan	 butonul	
Meniu	şi	butonul	central	până	când	
reporneşte	iPod-ul.
-	 iPhone:	 Apăsaţi	 simultan	 buto-
nul	On/Off	 şi	 butonul	Home	 până	

când	 reporneşte	 iPhone-ul.	 Nu	
atingeţi ecranul atunci când apare 
mesajul	“Slide	to	shutdown”.
•	 	Pot	apărea	probleme	dacă	iPod-

ul	 /	 dispozitivul	 USB	 este	 deja	
conectat	 la	 Parrot	 MKi9000	
înainte	să	puneţi	contactul.	Co-
nectaţi	 iPod	 /	 dispozitivul	 USB	
după	ce	puneţi	contactul.

•	 	Dacă	 Parrot	 MKi9000	 este	
conectat	 la	 un	 iPhone	 şi	 la	 un	
stick	USB,	iPhone	are	prioritate:	
puteţi	naviga	doar	prin	fişierele	
salvate	în	iPhone.

Pentru orice alte 
probleme sau pentru a 
afla mai multe                                              

•	 	Citiţi	întrebările	frecvente	de	pe	
pagina	noastră	oficială,	secţiu-
nea	FAQ

•	 	Consultaţi	forumul	dezba	teri	şi	
asistenţă	pe	www.parrot.com.
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•	 	Contactaţi	 echipa	 tehnică	 (la	
numerele	 de	 telefon/adresele	
de	 e-mail	 indicate	 pe	 penulti-
ma	pagină).

Informaţii generale
Aruncarea produsului 
conform normelor 
aplicabile (Deşeuri de 
echipamente electrice 
şi electronice)

Marcajul de pe produs sau materia-
lele informative aferente produsului  
indică faptul că acesta nu trebu-
ie	 aruncat	 împreună	 cu	 deşeurile	
menajere la încheierea ciclului său 
de viaţă� Pentru a preveni orice im-
pact negativ asupra mediului sau 
sănătăţii umane din cauza aruncării 
necontrolate	a	deşeurilor,	vă	rugăm	
să colectaţi produsul separat de alte 
deşeuri	 şi	 să-l	 reciclaţi	 în	mod	 res-

ponsabil pentru a promova reutiliza-
rea sustenabilă a resurselor materia-
le.	Persoanele	fizice	au	posibilitatea	
de	a	contacta	fie	comerciantul	de	la	
care	au	achiziţionat	produsul,	fie	or-
ganele administraţiei locale, pentru 
a afla mai multe detalii despre cum 
şi	unde	se	poate	recicla	acest	produs	
conform normelor de protecţie a 
mediului� Persoanele juridice pot în-
credinţa furnizorului responsabilita-
tea	gestionării	deşeurilor	de	produs	
prin	 termenii	 şi	 condiţiile	 contrac-
tului de vânzare-cumpărare� Acest 
produs nu trebuie aruncat împreună 
cu	alte	deşeuri	comerciale.

Modificări

Explicaţiile	 şi	 specificaţiile	 din	
acest	ghid	au	rol	pur	informativ	şi	
pot	 fi	modificate	 fără	 preaviz.	 Se	
consideră că acestea sunt corecte 
la	data	publicării	acestui	ghid.	Deşi	
Parrot a elaborat cu cea mai mare 

atenţie acest ghid pentru a furniza 
utilizatorului informaţii precise, nu 
poate	fi	trasă	la	răspundere	pentru	
consecinţe ale erorilor sau omisi-
unilor din acest ghid sau pentru 
pagube sau pierderi accidentale 
de date cauzate direct sau indi-
rect de utilizarea informaţiilor 
prevăzute	 în	acest	ghid.	Parrot	 îşi	
rezervă	dreptul	de	a	modifica	sau	
de a îmbunătăţi designul produsu-
lui sau ghidul de utilizare fără ni-
cio	restricţie	şi	fără	nicio	obligaţie	
de	 a	 înştiinţa	 utilizatorii	 în	 acest	
sens.	 Datorită	 efortului	 constant	
de	 upgradare	 şi	 îmbunătăţire	 a	
produselor noastre, este posibil ca 
produsul achiziţionat de dumnea-
voastră	 să	difere	uşor	de	cel	pre-
zentat în acest ghid�

Dacă	apar	astfel	de	diferenţe,	pu-
teţi descărca ultima versiune revi-
zuită a ghidului în format electro-
nic	de	pe	www.parrot.com.
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