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Informacje ogólne 

 Jakie są wymiary oraz waga zestawu  

MINIKIT+? 

Wymiary zestawu wynoszą 110 x 60 x 29mm. 

Zestaw waży zaledwie 83 g. 

 Czy oprogramowanie zestawu MINIKIT+ 

można aktualizować? 

Oczywiście, że tak. Najnowszą wersję 

oprogramowania możesz pobrać bezpośrednio ze 

strony http://www.amervox.com/ z sekcji 

„Wsparcie” w zakładce „Pobierz” lub 

bezpośrednio klikając TU. Możesz również 

zarejestrować się na stronie korzystając  

z Newsletter’a, by otrzymywać mailowo 

informacje o aktualizacjach. Produkty marki 

PARROT są ciągle ulepszane by sprostać Twoim 

wymaganiom. 

 Jak mogę zaktualizować swojego MINIKIT+? 

Procedura aktualizacji jest bardzo prosta. Pobierz 

najnowsze oprogramowanie ze strony 

http://www.amervox.com/ (sekcja „Pobierz”  

w zakładce „Wsparcie”) lub bezpośrednio klikając 

TU. 

 

Skrócony opis procedury aktualizacji: 

1. Włącz MINIKIT+; 

2. W menu zestawu kliknij „Aktualizacja 

oprogramowania”. MINIKIT+ potwierdzi 

gotowość do aktualizacji komendą 

„Oczekiwanie na aktualizację”; 

3. Podłącz zestaw MINIKIT+ do swojego 

komputera za pomocą kabla mini-USB/USB;  

4. Komputer wykryje zestaw jako „Urządzenie 

pamięci masowej USB”;  

5. Pobierz plik z najnowszą aktualizację 

oprogramowania dostępną TU. 

6. Przeciągnij (skopiuj) pobrany plik 

z aktualizacją (plik  z rozszerzeniem plf) do 

”dysk wymienny” który pojawił się w oknie Mój 

Komputer; 

7. Odłącz zestaw od komputera, usłyszysz 

komunikat: ”trwa aktualizacja proszę czekać”.  

 

Po ukończeniu aktualizacji zestaw dokona 

restartu oraz usłyszysz komunikat: „Aktualizacja 

oprogramowania powiodła się”. 

 Czy mogę wybrać język w moim MINIKIT+? 

Oprogramowanie zestawu MINIKIT+ jest 

jednojęzyczne. Na tę chwilę nie ma możliwości 

zmiany języka na inny niż ten, który jest aktualnie 

zainstalowany w zestawie. 

 

Pierwsze uruchomienie 

 

 

 Jak włączyć / wyłączyć zestaw MINIKIT+? 

Wystarczy, że przytrzymasz czerwony przycisk 

przez 3 sekundy by włączyć lub wyłączyć zestaw. 

 Czy montaż MINIKIT+ musi być dokonany 

przez specjalistę? 

Nie, PARROT MINIKIT+ nie wymaga 

profesjonalnego montażu. Po prostu przyczep 

MINIKIT+ do osłony przeciwsłonecznej  

w samochodzie, naładuj zestaw i gotowe! 

 Do czego służy przewód z wtyczką 12/24V 

znajdujący się w zestawie? 

Przewód ten oraz wtyczka 12/24V pozwala na 

naładowanie zestawu MINIKIT+. Posiada on 

wbudowaną baterię i nie musi być na stałe 

podłączony do źródła zasilania. Poprzez ten 

przewód podładujesz swój zestaw oraz 

podłączysz go do komputera by zaktualizować 

oprogramowanie. 

 Do czego służy elastyczna opaska znajdująca 

się w zestawie? 

Elastyczna opaska pozwoli Ci na szybki i prosty 

montaż Twojego MINIKIT+ do osłony 

przeciwsłonecznej. Kieszeń opaski powinna być 

ustawiona w stronę dachu pojazdu. Dzięki temu 

będziesz mógł zamontować zestaw MINIKIT+ do 

http://www.amervox.com/
http://download.parrot.com/minikitplus_soft_update/download.php?fichier=MINIKITPlus_Update_PL.plf
http://download.parrot.com/minikitplus_soft_update/download.php?fichier=MINIKITPlus_Update_PL.plf
http://download.parrot.com/minikitplus_soft_update/download.php?fichier=MINIKITPlus_Update_PL.plf
http://www.amervox.com/
http://download.parrot.com/minikitplus_soft_update/download.php?fichier=MINIKITPlus_Update_PL.plf
http://download.parrot.com/minikitplus_soft_update/download.php?fichier=MINIKITPlus_Update_PL.plf
http://download.parrot.com/minikitplus_soft_update/download.php?fichier=MINIKITPlus_Update_PL.plf
http://download.parrot.com/minikitplus_soft_update/download.php?fichier=MINIKITPlus_Update_PL.plf
http://download.parrot.com/minikitplus_soft_update/download.php?fichier=MINIKITPlus_Update_PL.plf
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osłony niezależnie od tego czy osłona będzie 

złożona czy nie. Elastyczna opaska pozwala na 

łatwe odwrócenie MINIKIT+ nawet jedną ręką. 

 Jak połączyć telefon z zestawem MINIKIT+? 

Połączenie zwane parowaniem jest wymagane 

tylko raz. W menu swojego telefonu przejdź 

do zakładki Bluetooth i rozpocznij wyszukiwanie 

urządzeń. Wybierz „PARROT MINIKIT+ v1.X” 

i wpisz PIN „0000”. Usłyszysz komendę „Łączenie 

powiodło się”. W razie pojawienia się zapytań 

dotyczących zestawu w telefonie należy wyrazić 

akceptację. Wyrażenie zgody na dostęp do 

książki telefonicznej i automatyczne łączenie 

spowoduje że po każdorazowym wejściu do 

samochodu, telefon nie będzie pytał czy połączyć 

z zestawem.  

 Czy muszę parować urządzenia za każdym 

razem gdy chcę skorzystać z MINIKIT+? 

Nie. Parowanie odbywa się tylko podczas 

pierwszej próby połączenia zestawu z telefonem. 

Zależnie od posiadanego przez Ciebie telefonu 

połączenie będzie automatycznie nawiązane 

w momencie, wsiadania do auta. Książka 

adresowa będzie aktualizowana za każdym 

razem gdy wyłączysz i  włączysz MINIKIT+. 

 Jakie funkcje posiadają przyciski MINIKIT+? 

Czerwony przycisk: włączanie / wyłączanie 

zestawu, odrzucenie przychodzącej rozmowy, 

wyjście z menu i kończenie rozmów. 

Zielony przycisk: odebranie przychodzącej 

rozmowy, uruchomienie funkcji rozpoznawania 

mowy, przełączenie do trybu prywatnego  

w czasie trwającej rozmowy, wejście do menu. 

Obrotowy przycisk: poruszanie się po menu, 

zmiana poziomu głośności trwającej rozmowy, 

wysłanie DTMFs oraz wejście do menu, zmiana 

głównego telefonu. 

 

Kompatybilność 

 Jakie marki telefonów są kompatybilne  

z zestawem MINIKIT+? 

MINIKIT+ jest kompatybilny z telefonami 

wyposażonymi w Bluetooth i działa praktycznie ze 

wszystkimi markami telefonów na świecie. Wejdź 

TU następnie odszukaj informację na temat listy 

kompatybilnych telefonów. Dalej wybierz markę 

telefonu (przykładowo HTC) a potem jego model 

(przykładowo WILDFIRE). Otworzy się informacja 

producenta – w języku angielskim. 

 Z jakimi mobilnymi systemami współpracuje 

MINIKIT+? 

MINIKIT+ współpracuje ze wszystkimi mobilnymi 

systemami (Android, Apple iOS, Bada, 

BlackberryOS,  Linux, Maemo, RIM, Symbian, 

Windows Mobile). Wejdź TU następnie odszukaj 

informację na temat listy kompatybilnych 

telefonów. Dalej wybierz markę telefonu 

(przykładowo HTC) a potem jego model 

(przykładowo WILDFIRE). Otworzy się informacja 

producenta  w języku angielskim. 

 

 

 

Wykonywanie połączeń 

 W jaki sposób mogę wykonać połączenie 

korzystając z MINIKIT+? 

Istnieje kilka sposobów by zadzwonić prosto  

z MINIKIT+. Naciskając zielony przycisk 

uruchamiasz funkcję rozpoznawania mowy. 

Wystarczy, że wypowiesz nazwę kontaktu gdy 

zostaniesz o to poproszony. Możesz również 

wybrać kontakt z książki telefonicznej 

wykorzystując obrotowy przycisk albo po prostu 

wpisać numer poprzez klawiaturę numeryczną w 

swoim telefonie a rozmowa zostanie 

automatycznie przeniesiona do MINIKIT+. 

Pamiętaj, aby nie wpisywać numeru telefonu  

w czasie jazdy. 

http://www.parrot.com/usa/compatibility
http://www.parrot.com/usa/compatibility
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  Dokonałem kilku zmian kontaktów w książce 

telefonicznej Mojej komórki. Jak je teraz 

uaktualnić w MINIKIT+? 

Jeśli Twój telefon obsługuje automatyczną 

synchronizację książki adresowej (profil PBAP 

Bluetooth) PARROT MINIKIT+ sam zaktualizuje 

książkę za każdym razem gdy zostanie 

wyłączony / włączony i połączony z telefonem. Ty 

nie musisz nic robić.  

 Czy muszę nagrywać znaczniki głosowe by 

móc korzystać z funkcji rozpoznawania mowy? 

Nie. MINIKIT+ jest wyposażony w zaawansowaną 

funkcję rozpoznawania mowy i nie wymaga 

dogrywania  znaczników głosowych. Po prostu 

wypowiedz nazwę kontaktu znajdująca się 

w liście kontaktów telefonu a PARROT MINIKIT+ 

Cię z nim połączy.  

 Posiadam wiele numerów przypisanych do 

jednego kontaktu (np. komórka, dom, biuro). 

Jak mam wybrać te numery? 

Jeśli do jednego kontaktu przypisane jest wiele 

numerów możesz sprecyzować, z którym ma Cię 

połączyć MINIKIT+  wykorzystując funkcję 

rozpoznawania mowy. Mówiąc np. „Wojtek 

komórka” lub „Wojtek biuro”. Jeśli wybierzesz 

jedynie kontakt (mówiąc Wojtek) a nie 

sprecyzujesz, pod który numer chcesz zadzwonić 

MINIKIT+ poprosi Cię o sprecyzowanie numeru 

wypowiadając komendy „dom”, „komórka” czy 

„biuro”. Przeglądając książkę telefoniczną 

korzystając z obrotowego przycisku będziesz 

mógł wybrać każdy z numerów. 

 Jak dużo kontaktów mogę przechowywać  

w pamięci MINKIT+? 

MINIKIT+ przechowuje do 2000 kontaktów dla 

jednego telefonu w swojej pamięci. Łącznie 

możesz przechować 20 000 kontaktów. 

 Jak dowiem się kto do mnie dzwoni podczas 

korzystania z MINIKIT+? 

Jeśli dzwoniąca do Ciebie osoba jest zapisana  

w książce telefonicznej to MINKIT+ przeczyta 

nazwę wybranego kontaktu. 

 

 

 Jak odbierać i odrzucać połączenia poprzez 

MINIKIT+? 

Jeśli opcja „Słowa Kluczowe” jest włączona 

możesz odbierać i odrzucać połączenia 

wypowiadając odpowiednio „Odbierz” lub 

„Odrzuć”, gdy zestaw poinformuje Cię  

o przychodzącej rozmowie. 

 Jak włączyć / wyłączyć funkcję „Słowa 

kluczowe” w zestawie MINIKIT+? 

Kliknij w obrotowy przycisk i pokręć nim aż 

usłyszysz w menu „Słowa Kluczowe”. Wciśnij 

obrotowy przycisk by włączyć lub wyłączyć tę 

funkcję. „Słowa kluczowe” są domyślnie 

włączone. 

 Czy mogę korzystać z funkcji rozpoznawania 

mowy telefonu zamiast tej z MINIKIT+? 

Tak. By tak zrobić należy wyłączyć 

synchronizację książki adresowej. Wciśnij 

czerwony przycisk i przycisk pokrętła przed 

przystąpieniem do parowania z telefonem. Jeśli 

MINIKIT+ nie będzie posiadał książki adresowej 

wykorzysta funkcję rozpoznawania mowy 

telefonu. Jednakże system rozpoznawania mowy 

zestawu jest doskonalszy od większości 

wbudowanych w telefon. 

 Czy mogę sprawdzić pocztę głosową za 

pomocą MINIKIT+? 

Tak. Podczas łączenia się pocztą głosową wciśnij 

obrotowy przycisk, by przejść do menu funkcji 

DTFM. Potem obracaj przycisk w lewo lub  

w prawo wybierając cyfry i wciśnij przycisk by ich 

użyć. 
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 Czy MINIKIT+ obsługuje wiele rozmów naraz? 

Tak. Podczas rozmowy telefonicznej 

wykorzystując zestaw MINIKIT+ zostaniesz 

poinformowany o drugim przychodzącym 

połączeniu. Odbierz je naciskając zielony przycisk 

(zawieszając ale nie rozłączając aktualnie 

prowadzonej rozmowy) lub odrzuć wciskając 

czerwony. Przełączaj się pomiędzy rozmowami 

wciskając zielony przycisk. 

 Czy mogę wybrać ponownie numer, pod który 

ostatnio dzwoniłem? 

Tak. Wciśnij i przytrzymaj zielony przycisk przez  

2 sekundy by połączyć się z ostatnio wybranym 

numerem.  

 Czy mogę przełączyć rozmowę z MINIKIT+ do 

swojego telefonu bym tylko ja słyszał 

rozmówcę? 

Tak. W każdym momencie rozmowy możesz 

przełączyć rozmowę do telefonu wciskając 

zielony przycisk. Wciskając go ponownie 

przełączasz rozmowę na zestaw MINIKIT+. 

 

Dual 

 Czy mogę mieć połączone jednocześnie dwa 

telefony do zestawu MINIKIT+? 

Tak. Funkcja Dual pozwala na jednoczesne 

podłączenie dwóch telefonów do zestawu 

MINIKIT+. Pierwszy sparowany telefon będzie 

domyślnym. Po każdym uruchomieniu zestaw 

będzie próbował połączyć ze wszystkimi 

sparowanymi telefonami, zaczynając od tych 

najwcześniej sparowanych. Oznacza to, że jeśli 

wsiądziesz do samochodu z dwoma sparowanymi 

telefonami. Zestaw połączy się z oboma. 

 Czy funkcja Dual jest aktywna domyślnie? 

Nie. By ją włączyć naciśnij obrotowy przycisk, by 

przejść do menu. Kręć aż usłyszysz komunikat, 

że „Funkcja Dual wyłączona”. Wciśnij obrotowy 

przycisk, by tę funkcję włączyć. Teraz możesz 

sparować zestaw z drugim telefonem. 

 Czy mogę wybierać głosowo numery z obu 

telefonów poprzez MINIKIT+, gdy ten ma 

włączoną funkcję Dual? 

Tak. Dla domyślnego telefonu będziesz mógł 

skorzystać z funkcji rozpoznawania mowy, by 

wybrać numer. Kiedy zechcesz zadzwonić 

z drugiego telefonu należy przycisnąć 

i przytrzymać przycisk pokrętła  2s, wtedy 

zostanie przełączona główna książka kontaktów 

na drugi aktywny telefon. 

 Czy mogę odbierać rozmowy z obu telefonów 

poprzez MINIKIT+? 

Tak. Możesz odebrać rozmowę wciskając zielony 

przycisk lub poprzez funkcję „Słowa Kluczowe” 

(jeśli jest włączona). MINIKIT+ odtworzy inny 

dzwonek dla każdego z telefonów.  

Nazwa kontaktu zostanie odczytana jeśli 

zsynchronizowałeś książkę adresową  

z MINIKIT+. 

 Co się stanie jeśli podczas rozmowy  

z jednego telefonu przyjdzie inna z drugiego? 

Gdy rozmowa z jednego telefonu jest 

przekazywana poprzez MINIKIT+ drugi telefon 

jest automatycznie odłączany od zestawu. Także, 

w momencie gdy rozmawiasz a pojawi się 

połączenie przychodzące na drugim telefonie 

MINIKIT+ nie zadzwoni. Usłyszysz dzwonek  

z drugiego telefonu. Jak tylko skończysz 

rozmawiać MINIKIT+ podłączy automatycznie 

drugi telefon. 

 Czy mogę zmienić książkę telefoniczną 

domyślnego telefonu? 

Tak. Aby dokonać zmiany telefonu należy  

przycisnąć i przytrzymać przycisk pokrętła. 

Usłyszysz wtedy informację „zmiana głównego 

telefonu domyślnego telefonu”. 

 Czy mogę słuchać muzyki lub Audiobook-ów   

z telefonu na MINIKIT+? 

Tak. Możesz odtwarzać muzykę lub Audiobook-i  

z telefonu. Rozmowy mają wyższy priorytet niż 

muzyka. Oznacza to, że gdy ktoś zacznie do 

Ciebie dzwonić odtwarzanie utworu zostanie 

przerwane niezależnie z którego telefonu jest 

przesyłana. 
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Zarządzanie baterią 

 Czy MINIKIT+ ma wbudowaną baterię? 

Tak. MINIKIT+ posiada wbudowaną baterię  

i może pracować nie będąc podłączonym do 

zasilania. 

 Jak długo wytrzymuje bateria? 

Bateria wytrzyma do 12 godzin rozmów lub  

do 6 miesięcy w trybie czuwania.  Baterię należy 

naładować przynajmniej raz na pół roku. 

 Czym jest tryb czuwania? 

Tryb czuwania pozwala na 15 dni pracy MINIKIT+ 

bez ładowania. Gdy MINIKIT+ jest włączony i nie 

jest sparowany z żadnym telefonem to 

automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 5-ciu 

minutach. MINIKIT+ jest gotowy do pracy jak tylko 

wsiądziesz do samochodu ze sparowanym 

telefonem. 

 Jak poznam, że bateria w MINIKIT+ jest już 

prawie wyczerpana? 

MINIKIT+ 15 minut wcześniej przed całkowitym 

rozładowaniem poinformuje Cię sygnałem 

dźwiękowym, należy wtedy naładować baterię. 

Zestaw będzie sygnalizował słabą baterię co 

minutę do póki nie podłączysz ładowarki. 

Dodatkowo dioda LED umieszczona z boku 

urządzenia zacznie migać. 

 W jaki sposób mogę naładować MINIKIT+? 

MINIKIT+ posiada port mini-USB, który 

wykorzystywany jest do naładowania urządzenia. 

Podłącz przewód do komputera, bądź do 

zapalniczki samochodowej wykorzystując adapter 

znajdujący się w zestawie. 

 

 

 

 Jak długo trwa ładowanie baterii? 

Ładowanie trwa ok. 3,5 godziny. Gdy MINIKIT+ 

jest w pełni naładowany czerwona dioda LED 

wyłączy się. Przed pierwszym użyciem zalecane 

jest pełne naładowanie baterii. 

 

Dźwięk / Muzyka 

 Jaka jest moc zestawu MINIKIT+? 

MINIKIT+ posiada płaski panel NXT®, który 

odpowiada standardowemu głośnikowi o mocy 

2W. 

 MINIKIT+ obsługuje profil Bluetooth  A2DP. 

Czy mogę słuchać muzyki z telefonu na 

zestawie? 

Tak. Możesz słuchać muzyki i odtwarzać dowolny 

plik audio. Uruchom odtwarzanie muzyki 

w telefonie a zostanie ona automatycznie 

przesłana do MINKIT+. 

 Czy mogę zmienić głośność MINIKIT+? 

Tak. By zwiększyć głośność przyciśnij pokrętło, 

przejdź do menu głośność. Przekręć pokrętło 

w prawo by zwiększyć głośność, w lewo by 

zmniejszyć. Zaakceptuj wybraną głośność 

przyciskając przycisk pokrętła. Ustawienia audio 

zostaną zapamiętane. 
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 Czy MINIKIT+ usunie szumy z otoczenia 

podczas gdy rozmawiam? 

Tak. Wszystkie produkty firmy PARROT są 

wyposażone w najnowszej generacji algorytmy 

redukcji szumów oraz echa.  

 

Bluetooth 
® 

 Jaką wersję Bluetooth posiada MINIKIT+? 

MINIKIT+ obsługuje Bluetooth w wersji 2.1  

+ EDR. 

 Jakie profile Bluetooth obsługuje MINIKIT+ i do 

czego one służą? 

MINIKIT+ obsługuje profil HFE do prowadzenia 

rozmów bez trzymania telefonu w ręce. Obsługuje 

również PBAP do synchronizacji książki 

adresowej. Profil OPP służy do przesyłu 

kontaktów a A2DP do przesyłu muzyki oraz 

audiobook-ów. 

 Jak dużo telefonów może być połączonych 

z MINIKIT+? 

Możesz podłączyć do 10 telefonów. Podłączenia 

będą wykonywane w kolejności parowania. 

 Co się stanie gdy sparuję jedenasty telefon? 

By sparować kolejny telefon najpierw musisz 

usunąć zapisane w pamięci urządzenia. By to 

zrobić wciśnij jednocześnie czerwony i zielony 

przycisk na 5 sekund. W ten sposób wyczyścisz 

pamięć zestawu. 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwiązywanie problemów 

 MINIKIT+ się zawiesił. Co robić? 

Jeśli zestaw nie odpowiada należy zrobić reset:  

1. Wciśnij i trzymaj obrotowy przycisk pokrętła; 

2. Następnie wciśnij i puść „reset”;  

3. Puść obrotowy przycisk pokrętła.  

 MINIKIT+ nie działa z moim telefonem? 

Sprawdź czy ma pewno masz włączony Bluetooth 

w telefonie. Upewnij się, że Twój telefon jest 

kompatybilny z MINKIT+. Wejdź TU następnie 

odszukaj informację na temat listy kompatybilnych 

telefonów. Dalej wybierz markę telefonu 

(przykładowo HTC) a potem jego model 

(przykładowo WILDFIRE). Otworzy się informacja 

producenta – w języku angielskim. Jeśli jest 

kompatybilny pamiętaj, by sprawdzić czy 

MINIKIT+ posiada wgrane najnowsze 

oprogramowanie. 

 Mój telefon nie przesłał kontaktów do 

MINIKIT+. Co robić ? 

MINIKIT+ pobierze jedynie kontakty znajdujące 

się w pamięci telefonu. Jeśli kontakty są na karcie 

SIM skopiuj je do pamięci telefonu. Niektóre 

telefony nie obsługują profilu PBAP, który 

pozwala na automatyczną synchronizację książki 

adresowej. W takim przypadku musisz skopiować 

samodzielnie kontakty. W telefonach z systemem 

Android należy się upewnić, że telefon wyświetla 

tylko kontakty z numerem telefonu. 

 Jak mogę wyczyścić pamięć MINIKIT+? 

Wciśnij i przytrzymaj zielony i czerwony przycisk 

aż usłyszysz „Trwa kasowanie pamięci”. Operacja 

ta usunie parowania oraz wszystkie kontakty. 

 

 

 

 

http://www.parrot.com/usa/compatibility
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