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Aplikacja MINIKIT Neo dla telefonów iPhone 

 

Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepu App Store. Wystarczy  

w sklepowej wyszukiwarce wpisać Neo App Suite. 
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Aplikacja udostępnia szereg przydatnych funkcji takich jak: pomoc  

w znalezieniu pojazdu, gdy zapomnimy gdzie go zaparkowaliśmy, 

przypomnienie o upływającym czasie na parkometrze, zmiana domyślnego 

telefony, gdy korzystamy z funkcji dual oraz nagranie własnych sygnałów czy 

komunikatu dla odrzucanych połączeń. 

 
Ekran główny aplikacji Neo App Suite 

1.  Znajdź mój pojazd 

 

Funkcja ta pozwala na łatwe i szybkie zlokalizowanie naszego auta, gdy 

zapomnimy gdzie go zaparkowaliśmy. Nasze auto reprezentowane jest na 

mapie przez niebieską ikonę. Aplikacja podaje również dokładny adres oraz 

współrzędne GPS, pod którymi stoi nasze auto. 
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2. Czasomierz parkingu 

 

Ta opcja jest bardzo przydatna, gdy parkujemy auto w centrum miasta lub na 

płatnym parkingu. Ustawiając licznik w aplikacji będziemy wiedzieć dokładnie 

ile czasu nam zostało.  Możemy również ustawić sobie przypomnienia na kilka 

minut przed końcem czasu. 

 

3. Przypomnienie o czasie jazdy 

 

Ustawiając licznik, zegar będzie odliczał czas do zaplanowanej przerwy na 

odpoczynek. Funkcja ta jest bardzo pomocna w czasie długich podróży 

samochodem, znacznie zwiększając nasze bezpieczeństwo. 
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4. Rozpoznanie głosu 

 

Funkcja ta pozwala szybko wybrać domyślny syntezator mowy. Możemy 

wybrać ten wbudowany w zestaw MINIKIT Neo lub w telefon. Funkcja ta 

dostępna jest tylko wtedy, gdy zestaw i telefon są połączone poprzez 

Bluetooth. 

 

 

 

5. Tryb podwójny 

 

Dzięki tej funkcji bardzo szybko zmienimy domyślny telefon. Funkcja dostępna 

jest w momencie, gdy z zestawem sparowane są dwa telefony i funkcja Dual 

jest włączona. 
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6. Komunikat dla odrzuconych połączeń 

 

Funkcja ta pozwala nam na nagranie krótkiej wiadomości, którą usłyszą 

osoby, których połączenie odrzuciliśmy. 

 

 

 

7. Personalizuj sygnał 

 

Funkcja pozwala nam nagrać krótkie wiadomości, które usłyszymy podczas 

włączania i wyłączania zestawu MINIKIT Neo. Możesz spersonalizować 

Swojego Neo. Ja ustawiłem w swoim zestawie jako dzwonek włączania 

dźwięk silników statku Enterprise. Super sprawa! 
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8. Informacje Neo 
 

Znajdziemy tu wszystkie informacje o naszym zestawie MINIKIT Neo. 

Sprawdzimy np. czy posiadamy aktualną wersję oprogramowania. 

 

 
 

9. Pomoc przy parowaniu 
 

Znajdziemy tu wskazówki dotyczące parowania zestawu MINIKIT Neo  

z telefonem. 
 

 
 

Informacje o aktualizacjach, nowych produktach Parrot znajdziesz pod 

adresem: www.amervox.com   
 

Pomoc techniczna 

Telefon: 41/368 30 66 

serwis@amervox.com.pl  
 

Bezpiecznej jazdy! 

http://www.amervox.com/
mailto:serwis@amervox.com.pl

