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Komma 
igång 

 
 
 
 

Innan du börjar 
 
 
 
 
 
 
 

Satsens 
innehåll 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
 

 
 

USB / micro -USB kabel Laddare för cigguttag 
 
 

Ändra språk Språket i Parrot MINIKIT Neo 2 HD kan ändras med en uppdatering av mjukvaran. 
Proceduren för uppdatering av mjukvaran finns här: 
https://www.parrot.com/uk/support/product/parrot-minikit-neo-2 

 
 

Installera Parrot 
MINIKIT Neo 2 
HD 

Använd clipset på Parrot MINIKIT Neo 2 HD för att fästa enheten på fordonets 
solskyddsvisir. I denna position är Parrot MINIKIT Neo 2 HD mikrofonen placerad 
ovanför funktionsratten. Se till att den pekar mot din position. 

 

 

VARNING: Alla funktioner som kräver en ökad uppmärksamhet skall endast användas när fordonet står still. Din och 
andras säkerhet har förtur över telefonsamtal, musik och navigeringsinstruktioner. Var ansvarsfull: kör försiktigt och 
ha full uppmärksamhet på din omgivning. Parrot tar inget ansvar om du väljer att inte respektera denna varning. 
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Batteri 
 
 

Ladda Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD 

 
 Parrot MINIKIT Neo 2 HD måste laddas fullt innan den används första 

gången. För att göra detta, anslut laddaren till ditt fordons cigguttag och 
anslut USB / micro-USB kabeln till laddaren och till enheten. Du kan också 
använda USB / micro -USB kabeln för att ansluta Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
till din dator. 

 

 
 Under laddning är batteriindikatorn röd. När lysdioden slocknar är laddningen 

klar. 
 

 Laddningstiden är ungefär 3.5 timmar. 
 

 Skjut On / Off knappen framåt till det fjädrande läget för att kontrollera 
batterinivån för Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

 
 

Sleepmode   Om Parrot MINIKIT Neo 2 HD inte har anslutit till någon telefon under 5 
minuter, går den automatiskt in i sleep mode. För att gå ur sleep mode, tryck på 
valfri knapp eller anslut din telefon till Parrot MINIKIT Neo 2 HD 

 
 Om du lämnar Parrot MINIKIT Neo 2 HD i ditt fordon utan att stänga av den, 

kommer Parrot MINIKIT Neo 2 HD att gå till sleep mode. Tack vare dess 
vibrationssensor, kommer Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatiskt att gå ur 
sleep mode när du satt dig i ditt fordon och stängt dörren. Om BLUETOOTH är 
aktiverat på din telefon, kommer anslutningen, mellan båda enheterna, 
automatiskt att etableras. 

 
Batteritid  Batteriet kan räcka upp till: 

- 6 timmar i konversation 
- 15 dagar med 2 anslutna telefoner (utan kommunikation) 
- 6 månader i sleep mode. 

 
 När batterinivån är låg, spelas en röstkommentar upp. Därefter piper enheten 

varje minut innan den stängs av eller laddas. 
 

 När de magiska orden för utgående samtal är aktiverade, går Parrot MINIKIT 
Neo 2 HD inte in i sleep mode. Batteritiden reduceras då. 
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Användning 
 
 

Slå på / av Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD 

Skjut On / Off knappen framåt/bakåt för att slå på/av Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
> Den röda och gröna lysdioden lyser medan Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
startar. 

Navigera i 
menyerna 

 Tryck på funktionsratten för att gå till huvudmenyn. 
 
 Bläddra igenom menyerna genom att vrida funktionsratten och bekräfta genom 

att trycka på grön knapp eller på funktionsratten. 
> Röd och grön lysdiod blinkar växlande under bläddring i menyerna. 

 
 För att går ur menyn, tryck på röd knapp eller vänta några sekunder. 

Justera volymen 
för menyer 

 Volym menyn låter dig justera volymen för menyer och andra indikationer som 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD läser upp eller återger. 

 
1. Välj Volym. 

 
2. Vrid funktionsratten för att justera volymen. 

 
3. Bekräfta genom att trycka på funktionsratten. 

Röstigenkänning  Med menyvalet Välj Röstigenkänning kan du välja typ av röstigenkänning för 
att styra systemet. Du kan välja mellan handsfree-enhetens egen 
röstigenkänning eller telefonens röstigenkänning (Siri om du har en iPhone 
ansluten). 

 
1. Välj Röstigenkänning. 

 
2. Tryck funktionsratten för att välja typ av röstigenkänning. 

> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « Handsfree-
röstigenkänning aktiverad » eller « Telefonens röstigenkänning är 
aktiverad ». 
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Anslutning 
 
 
 
 
 

Etablera en Bluetooth anslutning med en telefon 
 
 

Para en telefon Innan användning av Parrot MINIKIT Neo 2 HD med din telefon, måste du först 
para båda enheterna. Parningsproceduren krävs endast en gång. 

 
1. Sök Bluetooth enheter i din telefon (se bruksanvisningen för din telefon 

för mer information). 
 

2. Välj «Parrot MINIKIT Neo 2 HD». 
 

Notering: Bluetooth namnet för 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD slutar 
med dess versionsnummer för 
mjukvaran. 

 

 

 
3. Ange PIN-koden “0000” och bekräfta. 

> Röd och grön lysdiod blinkar. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD säger «Parning lyckades» när båda 
enheterna är parade. 

 

Notering: Parningsprocedurerna för de vanligaste telefonerna finns att hitta 
under fliken ”Compatibility” på: 
https://www.parrot.com/uk/support/product/parrot-minikit-neo-2 
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Automatisk anslutning När din telefon är parad med Parrot MINIKIT Neo 2 HD, kommer 
anslutningen mellan båda enheterna att automatiskt etableras om: 

- Båda enheterna är påslagna. 
- Din Parrot MINIKIT Neo 2 HD är nära din telefon. 
- Bluetooth anslutningen i din telefon är aktiverad. 

 
 

 

Lösa 
problemet 
med fullt 
minne 

Du kan para upp till tio enheter med Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Om du försöker para 
en elfte telefon, säger enheten «minnet fullt». Du måste då rensa minnet genom att 
samtidigt hålla ned både röd och grön knapp under 3 sekunder. Denna åtgärd raderar 
också alla kontakter. 

 
 

Använda Parrot MINIKIT Neo 2 HD med 2 telefoner 
 

Dual mode låter dig samtidigt ansluta två telefoner till Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
 

Aktivera Dual mode För att aktivera dual mode: 
1. Välj Dual mode. 

 
2. Tryck på funktionsratten. 

> Parrot MINIKIT Neo 2 HD bekräftar ny status för Dual 
mode. 

 

 

Ansluta 2 telefoner till 
Parrot MINIKIT Neo 2 
HD 

När Parrot MINIKIT Neo 2 HD är påslagen, försöker den att ansluta till alla parade 
telefoner i fordonet. Om det finns mer än två parade telefoner i fordonet, kommer 
enheten att ansluta till de två telefonerna med de äldsta parningarna. 

 
 

Huvud och 
sekundära telefoner 

 
 När två telefoner är anslutna till Parrot MINIKIT Neo 2 HD, blir en av 

dessa huvudtelefonen och den andra är den sekundära telefonen. 
 

 Huvudtelefonen är alltid den telefon som parades först (äldsta) till Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD. 

Notering: beroende på telefonmodell, måste du eventuellt auktorisera 
anslutningen till Parrot MINIKIT Neo 2 HD för att tillåta automatisk anslutning. 
Se bruksanvisningen för din telefon för mer information. 

Notering: Dual mode är deaktiverat från fabrik. 
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Ringa och ta 
emot samtal 

 Du kan t a  e m o t  s a m t a l  (manuellt e l ler via  röststyrning) från 
 sa mtal  huvud eller sekundära telefoner. Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
 ringsignal variera beroende på vilken telefon som tar emot samtal. 

 
 Endast telefonboken för din huvudtelefon kan nås via Parrot MINIKIT 

Neo 2 HD. Du kan endast ringa samtal med din huvudtelefon. Men, du 
kan enkelt växla mellan anslutna telefoner genom att hålla ned 
funktionsratten under två sekunder. 

 Om du tar emot ett samtal från en av telefonerna medan du redan har ett 
pågående samtal med den andra telefonen, kommer endast den telefon 
som tar emot samtal att ringa. Detta nya samtal kan endast tas på telefonen. 

 
 

Växla huvudtelefon 
och sekundärtelefon 

För att definiera den sekundära telefonen som din huvudtelefon temporärt (och 
göra din huvudtelefon den nya sekundära telefonen), håll ned funktionsratten 
under två sekunder. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD säger Bluetooth namnet på den nya huvudtelefonen. 

 
 

Synkronisera telefonboken 
 
 

 
 

Automatisk 
synkronisering 

 Med de flesta Bluetooth telefoner, synkas telefonboken automatiskt till 
enhetens minne. Kontakter lagrade i telefonens minne synkroniseras. Se vad 
som gäller för din telefonmodell under fliken ”Compatibility” på: 
https://www.parrot.com/uk/support/product/parrot-minikit-neo-2for 
mer information. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « Synkronisering lyckades » 

 
 Beroende på telefonmodell, är kanske en bekräftelse nödvändig: 

- På Blackberry® telefoner kan en pop-up ruta visas Acceptera 
anslutning. Om så är fallet, välj Ja och kontrollera kryssrutan för 
Fråga mig inte igen. 

- På Android® telefoner kan ett meddelande visas i meddelande fältet 
överst på skärmen. Om så är fallet, acceptera förfrågan om 
överföring. 

 
 Automatisk synkronisering är begränsad till 2000 kontakter per parad telefon 

även om kontakterna har flera associerade nummer. 
 

 Varje gång telefonboken är ändrar, kommer synkronisering att starta 
automatiskt nästa gång du startar om Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

Varning: Endast kontakter lagrade i telefonens minne kommer att synkroniseras 
med Parrot MINIKIT Neo 2 HD minnet. Om dina kontakter är lagrade på ditt 
SIM kort, flytta dessa till telefonens minne. Se bruksanvisningen för din telefon 
för mer information. 
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Spela in röst-
taggar 

Alla dina kontakter, efter automatisk synkronisering, är direkt tilldelade med en 
röstmarkering i Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Därmed behöver du inte spela in din 
egen röstmarkering för varje kontakt för att ringa ett samtal via röststyrning. 

 
Men, om Parrot MINIKIT Neo 2 HD inte förstår namnet för en av dina kontakter 
eller om röstmarkeringen är för lång, kan du spela in en ny. För att göra detta: 

 
1. Välj Lägga till röstmarkering. 

> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « Telefonbok ». 
 

2. Välj en bokstav och tryck på funktionsratten. 
 

3. Välj kontakten och tryck på funktionsratten. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « Säg kontaktens namn ». 

 
4. Uttala namnet för den valda kontakten. 

> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « Inspelning lyckades ». 
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Telefon 
 
 
 
 
 
 

Innan användning av din Parrot MINIKIT Neo 2 HD telefonfunktion, måste du först para och ansluta båda 
enheterna. 
► Se avsnittet för Para en telefon för mer information. 

 

 

Ta emot ett samtal 
 

Ringsignal   Ett inkommande samtal indikeras med en ringsignal. Namnet på 
uppringaren annonseras om dennes nummer är lagrat i telefonbiken i 
den telefon som är ansluten till Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

 
 Om du använder Parrot MINIKIT Neo 2 HD med 2 telefoner kommer 

ringsignalen att vara olika beroende på vilken telefon som tar emot 
samtalet. 

 
 

 
 För att justera ringsignalens volym, använd funktionsratten medan 

Parrot MINIKIT Neo 2 HD ringer. 
 

Röstkommando  Röstkommando är aktiverat från fabrik. För att aktivera/inaktivera  
  röstkommando, välj Röstkommando och tryck på funktionsratten. 

 
 För att aktivera/inaktivera röstkommando för inkommande samtal: 

1. Välj Röstkommando. 
 

2. Tryck på funktionsratten. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « 
Röstkommando för inkommande samtal 
aktiverad/inaktiverad ». 

 
3. Tryck på funktionsratten. 

> En röstprompt hörs som indikerar röstkommando status 
för inkommande samtal. 

 
 

 För att aktivera / inaktivera röstkommando för utgående samtal: 
1. Välj Röstkommando. 

Notering: Om din telefon stödjer sändning av sin ringsignal via Bluetooth, 
spelas ringsignalen upp på Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
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 2. Tryck på funktionsratten. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « 
Röstkommando för utgående samtal 
aktiverad/inaktiverad ». 

 
3. Vrid funktionsratten. 

> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga « 
Röstkommando för utgående samtal 
aktiverad/inaktiverad ». 

 
4. Tryck på funktionsratten. 

> En röstprompt hörs som indikerar röstkommando status 
för utgående samtal. 

 
 Röstkommandot måste sägas vid slutet röstprompten som 

indikerar det inkommande samtalet. 

Svara på ett samtal 
 
 
 

Avvisa ett samtal 

Om du vill svara på ett inkommande samtal, tryck på den 
gröna knappen eller säg “Svara” om röstkommando är 
aktiverat. 

 
Om du vill avvisa ett inkommande samtal, tryck på den röda knappen eller 
säg “Avvisa” om röstkommando är aktiverat. 

 

Ringa ett samtal 
 
 

Ringa ett samtal med 
användning av 
röststyrning 

1. Tryck på den gröna knappen eller säg “Minikit“  om röstkommando för 
utgående samtal är aktiverat. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD frågar dig om namnet för den kontakt du 
vill ringa till. 

 
2. Säg namnet för kontakten och typen av nummer (”Arbete”, 

“Mobiltelefon” …) om det finns flera nummer associerade till din 
kontakt. 
> Samtalet öppnas automatiskt om röstmarkeringen är korrekt 
förstådd. Om detta inte sker, frågar enheten via ett 
bekräftelsemeddelande. Bekräfta genom att säga «Ja» eller «Ring». 
> Du kan också säga « Avbryt » för att avbryta samtalet. 

 

 
 
 

Ringa en kontakt med 
flera telefonnummer 

 
 Om det finns flera telefonnummer associerade till kontakten som du vill ringa 

till, kan du ange typ av nummer. 

Notering: Tryck när som helst på röd knapp för att gå ur röststyrningen, 
vanligtvis när du vill avbryta din åtgärd. 
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  För att göra detta, är följande röstkommandon tillgängliga: 
 

- Hem -  Arbete -  Mobil - Annan 
- Hemma -  Jobb -  Mobiltelefon - Allmän 

- Kontor -  På mobilen - Förvald 
- På kontor -  På mobiltelefon  
- På kontoret -  På mobiltelefonen 

 

Ringa en kontakt från 
telefonboken 

Om kontakten du vill ringa till finns i telefonboken i telefonen 
som är ansluten till Parrot MINIKIT Neo 2 HD: 

1. Tryck på funktionsratten för att öppna huvudmenyn och välj 
Telefonbok. 

 
2. Välj en bokstav och tryck på funktionsratten. 

> När kontakten är vald: 
- Tryck på grön knapp för att ringa denna kontakt 
- eller använd funktionsratten för att välja mellan 

olika nummer för samma kontakt. 
 

Ring senast uppringda 
nummer 

 
Håll ned grön knapp på Parrot MINIKIT Neo 2 HD under två 
sekunder för att ringa senast slagna nummer. 

Använda Siri Om du använder Parrot MINIKIT Neo 2 HD med en iPhone som stödjer Siri 
funktionen, säg röstkommandot “Hej Siri” för att starta iPhone röststyrning och 
relaterad applikation. 

 
 

Använda Parrot MINIKIT Neo 2 HD under pågående samtal 
 

 
Justera volymen 

 
Använd funktionsratten under ett pågående samtal för att justera 
samtalsvolymen. 
> Volyminställningen sparas för efterföljande samtal. 

 Notering: Olika volymnivåer kan sparas för varje parad telefon. 

 
 

Överföra ett samtal till 
telefonen: Tyst läge 

 
 

 Under ett samtal och du vill fortsätta konversationen på din telefon 
(privat konversation), tryck på grön knapp på Parrot MINIKIT Neo 2 
HD. 
> Samtalet överförs automatiskt till telefonen. 
> Parrot MINIKIT Neo 2 HD kommer att säga “Tyst läge”. 
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  Om du vill flytta tillbaka samtalet till handsfree-enheten, tryck på grön 
knapp igen. 

 
Hantera ett andra 
inkommande samtal 

 
Under ett samtal kan du ta emot ett annat samtal om din telefon 
stödjer detta. 

 Tryck på grön knapp för att svara på det andra inkommande samtalet. 
> Det första samtalet sätts automatiskt i vänteläge. 

 
 Tryck på röd knapp för att avvisa det andra inkommande 

samtalet. Du kan också lägga på direkt på din telefon. 
 

 Tryck på grön knapp för att växla mellan samtalen. 
 

 
Använda HD Voice 
funktionen 

HD Voice funktionen optimerar ljudkommunikationen klarhet genom att 
reducera bakgrundsbrus. 
För att använda denna funktion måste, din telefon, din kontakts telefon 
och operatörens nätverk vara kompatibelt med HD Voice. 

 
Hantera röstbrevlåda 

 
Under ett samtal, tillåter Parrot MINIKIT Neo 2 HD att du skickar DTMF toner 
för att hantera t.ex. din röstbrevlåda. För att göra detta: 

1. Tryck på funktionsratten för att öppna DTMF menyn. 
 

2. Använd funktionsratten för att välja din DTMF ton av 
följande möjliga toner: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, # eller *. 

 
3. Tryck på funktionsratten för att skicka denna DTMF ton till din telefon. 

 
Avsluta ett samtal 

 
Tryck på röd knapp för att avsluta ett samtal. 
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Musik / 
GPS 

 
 
 

Musik  Du kan använda Parrot MINIKIT Neo 2 HD för att lyssna på låtar lagrade i 
din telefon eller Bluetooth enhet. För att göra detta, måste din telefon / 
ljudenhet stödja Bluetooth A2DP profilen (Advanced Audio Distribution 
Profile). 

 Telefonsamtal har alltid prioritet över musik. Om du tar emot ett samtal 
medan du streamar musik, kommer musiken att pausas. 

GPS instruktioner Om din telefon stödjer GPS och om den kan skicka navigationsinstruktioner 
via Bluetooth (A2DP profilen), kommer navigationsinstruktionerna att spelas 
upp av Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 

 

 
Justera volymen  För att justera musik eller GPS instruktionernas volym, använd   
  funktionsratten medan en instruktion ges eller musik spelas. 

 
 Olika volymnivåer kan sparas för varje parad telefon. 

Notering: Beroende på din GPS applikation, kanske inte navigation- 
instruktionerna spelas under ett samtal. 
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Felsökning 
 
 
 
 
 

Parrot MINIKIT Neo 2 
HD säger «Minnet fullt» 

Du kan para upp till tio enheter. Om du försöker para en elfte telefon, säger 
enheten «minnet fullt». Du måste då rensa minnet genom att samtidigt hålla 
ned både röd och grön knapp under tre sekunder. Detta rensar också alla 
kontakter. 

 
Parrot MINIKIT Neo 2 
HD verkar låst 

 
Vid felfunktion kan du starta om Parrot MINIKIT Neo 2 HD. För att göra 
detta, tryck på röd knapp samtidigt som du skjuter On /Off knappen framåt 
(som om du skall kontrollera batterinivån). 

 
Enheten verkar inte 
fungera med min telefon 

 
 Kontrollera att din telefon är kompatibel med Parrot MINIKIT Neo 2 

HD. För att göra detta, konsultera Parrot webbsida under fliken 
”Compatibility” på:  
https://www.parrot.com/uk/support/product/parrot-minikit-neo-2. 

 
 Om din telefon är kompatibel med Parrot MINIKIT Neo 2 HD, 

kontrollera att du har den senaste mjukvaruversionen i din Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD. För att kontrollera mjukvaruversionen i din 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD, kontrollera namnet som ses av andra 
Bluetooth enheter. För att hitta senaste mjukvaruversion, ladda ned 
filen och läsa uppdateringsprocedurens instruktioner, konsultera  
Parrot webbsida under fliken ”Software update” på:  
https://www.parrot.com/uk/support/product/parrot-minikit-neo-2. 
 

 


