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Inledning

Bluetooth-teknologin gör det möjligt att upprätta röst- och 
datakommunikation via en radioförbindelse på kort avstånd. 
Den gör det möjligt för ett stort antal elektroniska apparater 
att kommunicera med varandra, bland annat telefoner och 
handsfreeutrustningar.
Tack vare många års erfarenhet inom behandling av signaler 
och röstigenkänning, kan Parrot erbjuda en handsfreeutrustning 
med en hög ljudkvalitet under samtalen: Parrot PMK5800.

Parrot PMK5800 är en handsfreeutrustning från Bluetooth som 
gör det möjligt att med hjälp av en  FM-sändare återge ditt 
samtal eller din musik via högtalarna i bilen. Du kan alltså dra 
nytta av avlyssningskvaliteten på ljudsystemet i din bil, och 
detta tack vare ett system som inte kräver någon installation.

Med Parrot PMK5800, kommer du att kunna ringa samtal från 
bilen utan att lyfta händerna från ratten. Du kan även använda 
handsfreeutrustningens Streaming Audio Bluetooth-funktion, 
för att lyssna på musikfiler från din telefon / PDA  eller din 
ljudspelare via högtalarna i bilen (om din telefon/ PDA eller 
ljudspelare stödjer denna funktion). Parrot PMK5800 ger dig 
möjlighet att spela upp dina musikfiler via en valfri ljudspelare 
tack vare en USB/ jack-ljudkabel. Parrot PMK5800 fungerar 
som en riktig förlängning av din mobiltelefon.
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Innehåll i förpackningen

Förpackningen innehåller:
• En Parrot PMK5800
• En USB/ jack-ljudkabel
• En bruksanvisning. 
• En produktguide från Parrot.

         Den första användningen

     1. Installation

Parrot PMK5800 är en 
handsfreeutrustning som fungerar 
ansluten till cigarettändaruttaget.
Parrot PMK5800 möjliggör 
anpassning till alla typer av 
cigarettändare tack vare det 
bifogade ändstycket av gummi. 
Beroende på cigarettändarens 
bredd, kan detta ändstycke 
behöva användas, du kan skruva 
in det i den nedre delen av 
apparaten.

Rikta in skärmen på Parrot PMK5800 rätt genom att vrida på 
handsfreeutrustningens fot eller genom att trycka på den röda 
knappen för att kasta om visningens riktning.   

I vissa länder tillåter lagstiftningen inte användning av 

en FM-sändare för privata ändamål, oavsett sändarens 

effekt. Var snäll och tag reda på lagstiftningen i ditt land 

eller planen för genomförande av Rekommendation 70-

03, för att få veta aktuellt läge, http://www.ero.dk.
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OBS.: PARROT PMK5800 FUNGERAR I ALLA BILAR (UTOM TUNGA 
LASTBILAR 24V).

I vissa sällsynta fall - beroende på hur djupt cigarettändaruttaget 
är placerat - är det bäst att lägga till en förlängning till uttaget 
(ingår inte i levereransen). 
Kontrollera emellertid att den förblir inom räckhåll och är i ett 
stabilt läge medan du kör och även då du hanterar den.

   2. Avstämning av bilradion och telefonen

Parrot PMK5800 sänder röstmenyer, samtal och ljudströmning 
via ljudsystemet i bilen. Parrot PMK5800 överför dessa ljuddata 
tack vare en FM-sändare.
För detta bör du dessförinnan ställa in din bilradio och din 
Parrot PMK5800 på en gemensam frekvens: detta innebär en 
avstämning av Parrot PMK5800 till din bilradio.
Du kan ställa in frekvensen för Parrot PMK5800 med tumhjulet 
på handsfreeutrustningen.
Vi rekommenderar att du väljer frekvenser som inte används av 
radiostationer som lyssnas på av många.
 
OBS.: DET TILLÅTNA FREKVENSBANDET BEROR PÅ DITT GEOGRAFISKA 
OMRÅDE

Efter avstämningen av Parrot PMK5800 till din bilradio, 
rekommenderas att du ställer in bilradions ljudvolym på en 
ganska hög nivå, varefter du trycker på tumhjulet på Parrot 
PMK5800. En ljudsignal sänds då ut av handsfreeutrustningen 
via bilens högtalare. Denna 
signal gör det möjligt för Parrot 
PMK5800 att säkra avstämningen 
till din bilradio. 

MÄRK: OM PARROT PMK5800 INTE ÄR 
KORREKT AVSTÄMD TILL BILRADION, 
ÄR SÄNDNING AV LJUDMEDDELANDEN 
VIA BILRADION INTE MÖJLIG. DÄRFÖR 
RÅDER VI DIG ATT RESERVERA EN 
FREKVENS I DIN BILRADIO FÖR 
ANVÄNDNING AV PARROT PMK5800. DETTA KAN SKE MYCKET ENKELT 
MED BILRADIONS PRESET-FUNKTIONER.

Geografiskt område   Tillåtna frekvenser

Nordamerika 88 / 108 MHz

Europa 87.5 / 108 MHz

Preset
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  3. Para ihop din telefon med  

      Parrot PMK5800 

Vid användning av en Bluetooth-enhet med Parrot PMK5800 
måste de två apparaterna först och främst vara ihopparade.

1. Sätt på telefonen.
2. Anslut Parrot PMK5800 till cigarettändaren och slå på tänd 
    ningen Parrot PMK5800 meddelar «Please Pair device» (Var  
    snäll och para ihop enheten).
3. Starta en sökning av Bluetooth-enheter med din Bluetooth- 
    telefon (se bruksanvisningen för telefonen eller koppla upp  
    dig till www.parrot.com, rubriken Support).
4. Välj «Parrot PMK5800».
5. Knappa in «0000» på telefonen då du blir uppmanad att göra  
    det. Parrot PMK5800 meddelar «Pairing successful» (Ihop 
    parningen lyckades), då de två apparaterna är ihopparade.
    Språket väljs automatiskt, om din telefon stödjer denna  
    funktion. I annat fall kan du ställa in språket själv (ytterligare  
    information ges i avsnittet «Välja språk för Parrot PMK5800»).

OBS.: DU KAN PARA IHOP UPP TILL 10 TELEFONER MED PARROT 
PMK5800.

 

    4. Välja språk för Parrot PMK5800 

Språket för Parrot PMK5800 är som standard engelska. 
Beroende på din telefon kan det även ställas in enligt den 
information som finns på SIM-kortet. Om du ställer in språket  
manuellt, avaktiveras det automatiska valet ända till nästa 
radering av minnet.

Om du vill välja språk för Parrot PMK5800 manuellt:
1. Välj sändningsfrekvensen för Parrot PMK5800 på bilradion.
 
2. Tryck kort på tumhjulet.
    > Parrot PMK5800 anger det språk som valts för tillfället.
 
3. Tryck åter på tumhjulet för att visa menyn «Val av språk».

4. Använd tumhjulet för att välja språk.

5. Tryck på tumhjulet eller den gröna knappen för att bekräfta  
    det valda språket.
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 5. Inställning av sändningsfrekvensen

Atergivningen av samtalet och ljudströmningen till bilens 
högtalare förutsätter att Parrot PMK5800 och din bilradio är 
inställda på samma frekvens.
För en enklare användning ger Parrot PMK5800 dig möjlighet att 
spara frekvenser med hjälp av funktionen Preset.

1. Välj på bilradion en frekvens som du tilldelar Parrot  
    PMK5800 och förknippa den med en förinställningsknapp. I  
    bruksanvisningen för bilradion hittar du ytterligare information.

2. Tryck 2 sekunder på knappen Preset på Parrot PMK5800
    för att lagra frekvensen. Fältet Preset blinkar.

3. Välj med tumhjulet den frekvens som du har valt på din  
    bilradio.

4. Välj minnesplats (det nummer som förknippats med
    frekvensen) genom att trycka kort på knappen Preset.

5. Tryck 2 sekunder på knappen Preset för att förknippa
    frekvensen med den valda platsen. Preset-fältet slutar blinka:
    den valda frekvensen är nu förknippad med minnesplatsen. 

MÄRK: AV UPPENBARA SÄKERHETSSKÄL FÅR DENNA FREKVENS INTE 

ÄNDRAS UNDER KÖRNINGEN.     

OBS.: - DU KAN LAGRA UPP TILL 9 SÄNDNINGSFREKVENSER.
          - OM DU SPARAR FLERA FREKVENSER I PARROT PMK5800,
             KAN DU MED EN KORT TRYCKNING PÅ KNAPPEN PRESET
             KOMMA TILL NÄSTA LAGRADE PLATS. 

6. Kasta om visningens riktning

Med en lång tryckning på den röda knappen på Parrot PMK5800 
kan du kasta om riktning för visningen.

Preset



142

Beskrivning av Parrot PMK5800

Mikrofon

Högtalare

Cigarettändaruttag

Gränssnitt

2

3

1

4

7

6

5
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1 Röd knapp

Används för att Avsluta samtal;

Används för att lämna navigeringen i röstmenyerna

Används för att gå ut ur funktionen Röstigenkänning;

Används för att avvisa ett inkommande samtal;

Används för att kasta om visningens riktning.

2 Grön knapp

Används för att besvara ett inkommande samtal;

Används för att ringa ett samtal;

Används för att ringa ett samtal till det senast 
uppringda numret;

Används för att Välja / Bekräfta;

Används för att växla om mellan normalt läge och 
sekretessläge (vid samtal);

Används för att ringa ett samtal med röstigenkänning.

3 Knappen Preset

Används för att välja en tidigare lagrad sändningsfrekvens;

Används för att lagra en sändningsfrekvens; 

4 Tumhjul för navigering / Knapp för val

Används för att ställa in sändningsfrekvensen;

Används för att navigera i röstmenyn;

Används för att Välja / Bekräfta;

5 Knappen Seek +

Används för att gå framåt från ett läsområde;

6 Knappen Seek -

 Används för att gå bakåt från ett läsområde;

7 Knappen Avspelning / Paus 

Används för att starta läsning av det aktiva området;

Används för att avbryta läsningen av det aktuella området;

Används för att stoppa avspelning av musik (lång tryckning);

Används för att avbryta återgivningen av musik från den 
analoga källan;
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  1. Navigering i menyerna

• Välj sändningsfrekvensen för Parrot PMK5800 på bilradion.
   I avsnittet «Inställning av sändningsfrekvensen» hittar
   du ytterligare information.

• Tryck på mittknappen för att visa menyerna.
   Enheten anger  namnet på den meny som visas.

• Navigera i menyerna genom att vrida på tumhjulet och bekräfta
   med den gröna knappen eller genom att trycka på tumhjulet.

• För att gå ut ur menyn trycker du på den röda knappen eller
   väntar några sekunder.

   2. Innehåll i menyerna

• Val av språk: Denna meny används för att välja språk  
   för Parrot PMK5800. Se avsnittet «Välja språk för Parrot  
   PMK5800».

• Lägga till röstavtryck: Denna meny används för att överföra  
   en kontakt via Bluetooth från din telefon och tilldela kontakten  
   ett röstavtryck.

• Spela in magiska ord: Denna meny används för att spela in de  
   magiska orden «telefon» (för att godta ett inkommande samtal  
   och aktivera röstigenkänningen) och «avsluta» (för att avsluta  
   ett samtal). Den kan även användas för att  aktivera/avaktivera  
   dem, om de har spelats in tidigare, för att kunna använda  
   de avancerade funktionerna i röstigenkänningen i PMK5800.  
   Ytterligare information hittar du i avsnittet «Röstigenkänning».

• Spela in nyckelord: Denna meny används för att spela in  
   nyckelord (nyttiga om vissa kontakter har flera   
   telefonnummer), för att kunna använda de avancerade  
   funktionerna i röstigenkänningen i Parrot PMK5800. Ytterligare  
   information hittar du i avsnittet «Röstigenkänning».

• Uppdatering av mjukvaran med Bluetooth: Aktivera denna  
   funktion innan du uppdaterar med Bluetooth (www.Parrot. 
   com, rubriken Nedladdning). Detta gör det möjligt att öka  
   antalet enheter som är kompatibla med din Parrot PMK5800.
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     Beskrivning och användning

     av funktionerna 

   1. Röstigenkänning

1.1 Spela in nyckelord och magiska ord

För att erbjuda största möjliga antal funktioner kan du spela 
in i Parrot PMK5800 följande nyckelord: «vanligt», «mobil», 
«arbete», «hem», «annat» samt de magiska orden «telefon» och 
«avsluta».

• Med nyckelorden går det att välja det telefonnummer som
  skall väljas om kontakten har flera telefonnummer. 
• Med det magiska ordet «Telefon» kan du besvara ett
   inkommande samtal och starta röstigenkänningsfunktionen.
• Med det magiska ordet «avsluta» kan du avsluta ett samtal.

Gör så här för att spela in nyckelord och magiska ord:

1. Välj sändningsfrekvensen för Parrot PMK5800 på bilradion.
    Ytterligare information hittar du i avsnittet
    «Välja sändningsfrekvensen».

2. Tryck på tumhjulet för att gå in i menyn och välj
   «Spela in nyckelord».

3. Följ anvisningarna som ges. Du behöver spela in varje
    nyckelord två gånger för en bättre igenkänning.
    > Då ett nyckelord har spelats in korrekt, kan du välja ett  
    annat nyckelord. Annars ber Parrot PMK5800 dig spela in  
    ordet på nytt.

4. Du kan lämna menyn när som helst genom att trycka på den
    röda knappen. Du kan spela in på nytt eller ändra
    nyckelorden när du vill.
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1.2. Registrera kontakter i Parrot PMK5800
Användningen av röstigenkänningsfunktionen som Parrot 
PMK5800 erbjuder kräver att dina kontakter dessförinnan 
har lagrats i handsfreeutrustningens minne. Du skall alltså 
skicka kontakterna via Bluetooth från din mobiltelefon till 
handsfreeutrustningen. Gör så här:

1. Välj sändningsfrekvensen för Parrot PMK5800 på bilradion.
    Ytterligare information hittar du i avsnittet
    «Välja sändningsfrekvensen».

2. Tryck på tumhjulet för att gå in i menyn och välj
   «Lägga till röstavtryck».

3. Då du har gått in i menyn hörs anvisningen «Väntan på en
    kontakt», som ber dig välja den kontakt som skall sändas.
 
4. Med telefonen väljer du kontakten och sänder den via
   Bluetooth. Ytterligare information hittar du i bruksanvisningen
   för din telefon.

5. Då kontakten har tagits emot lägger du till ett röstavtryck
    enligt de anvisningar som ges.

OBS.: ANVÄNDNINGEN AV VISSA AV DESSA FUNKTIONER 
(RÖSTIGENKÄNNING, SÄNDA KONTAKTER VIA BLUETOOTH) ÄR 
BEROENDE ENDAST AV DIN TELEFON. BESÖK VÅR HEMSIDA WWW.

PARROT.COM RUBRIKEN SUPPORT, DÄR HITTAR DU MER INFORMATION.

   2. Telefoni

2.1 Ringa ett samtal manuellt
• Slå numret på telefonens knappsats och ring samtalet. 
• Samtalet övergår automatiskt till handsfreeläge.
   I annat fall trycker du på den gröna knappen på Parrot  
   PMK5800.
 
2.2 Ringa ett samtal med röstigenkänningen

VIKTIGT: DU BÖR DESSFÖRINNAN HA SPELAT IN RÖSTAVTRYCK I 
DIN TELEFON ELLER I HANDSFREEUTRUSTNINGEN (SE KAPITLET 
«RÖSTIGENKÄNNING»). 

1. Välj sändningsfrekvensen för Parrot PMK5800 på 
bilradion. Ytterligare information hittar du i avsnittet «Välja 
sändningsfrekvensen».

2. Tryck kort på den gröna knappen eller uttala det magiska 
ordet «telefon». I det andra fallet skall de magiska orden ha 
spelats in tidigare (se kapitlet «Röstigenkänning»).  
En pipsignal informerar dig om övergången till 
röstigenkänningsfunktionen.
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3. Uttala efter pipet namnet på den person du vill ringa upp.

4. Vid användnig av systemets röstigenkänning och om  
    de magiska orden har spelats in tidigare (se kapitlet  
    «Röstigenkänning») uttalar du «hem», «arbete», «mobil»,  
    «vanligt» eller «annat» efter det andra pipet, annars slås  
    favoritnumret (standard) till kontakten.

OBS.: TRYCK PÅ DEN RÖDA KNAPPEN FÖR ATT LÄMNA 
RÖSTIGENKÄNNINGEN ELLER VÄNTA 5 SEKUNDER.

OBS.: ANVÄNDNINGEN AV VISSA AV DESSA FUNKTIONER 
(RÖSTIGENKÄNNING, ÅTERUPPRINGNING, SEKRETESSLÄGE) ÄR ENDAST 
BEROENDE AV DIN TELEFON. BESÖK VÅR HEMSIDA WWW.PARROT.COM 
RUBRIKEN SUPPORT, DÄR HITTAR DU MER INFORMATION.

2.3 Besvara ett samtal   
Ett inkommande samtal anges av en ringsignal på Parrot 
PMK5800 och av att den gröna och den röda dioden blinkar. 

• Om bilradion redan är inställd på
   sändningsfrekvensen för PMK5800,
   trycker du på den gröna knappen för att
   svara eller på den röda knappen om du
   inte vill besvara samtalet.

• Om bilradion inte är inställd på sändningsfrekvensen för Parrot  
   PMK5800, väljer du den sistnämnda. Det inkommande  
   samtalet besvaras då automatiskt.

• Om du vill att samtalet förblir konfidentiellt, kan du helt enkelt  
   svara med telefonen. Samtalet sker då via telefonen, inte via  
   Parrot PMK5800

2.4 Avsluta ett samtal   
För att avsluta ett samtal trycker
du på den röda knappen på
Parrot PMK5800 eller uttalar det magiska
ordet «Avsluta». I detta fall skall de
magiska orden ha spelats in tidigare
(se kapitlet «Röstigenkänning»).

2.5 Uppringning av det senaste numret (Bis) 
Tryck i två sekunder på den gröna knappen på 
handsfreeutrustningen för att ringa upp det senaste numret.

2.6 Volyminställning
Under samtalet kan du använda reglaget för inställning av 
radions ljudvolym eller så ställer du in volymen direkt med 
telefonen. 

OBS.: REGLAGEN FÖR INSTÄLLNING AV RADIONS LJUDVOLYM KAN ÄVEN 
ANVÄNDAS FÖR ATT STÄLLA IN VOLYMEN FÖR LJUDANVISNINGARNA.

OBS.: ANVÄNDNINGEN AV VISSA AV DESSA FUNKTIONER 
(RÖSTIGENKÄNNING, ÅTERUPPRINGNING, SEKRETESSLÄGE) ÄR ENDAST 
BEROENDE AV DIN TELEFON. BESÖK VÅR HEMSIDA WWW.PARROT.COM 
RUBRIKEN SUPPORT, DÄR HITTAR DU MER INFORMATION.

Preset

Preset



148

2.7 Sekretessläge   
• Om du under samtalets gång vill koppla över samtalet till
   telefonen (sekretessläge), trycker du på den gröna knappen
   på PMK5800. Samtalet överförs då till telefonen. 
• Om du vill återgå till PMK5800, trycker du åter på den gröna
   knappen. 

2.8 Sända DTMF-signaler   
Under ett samtal kan du sända DTMF-signaler (Dual-Tone 
Multi-Frequency). Detta gör det möjligt att t. ex. hantera din 
röstbrevlåda.
 
1. Tryck på tumhjulet, utrustningen visar «0».

2. Vrid på tumhjulet för att bläddra fram siffrorna.

3. Tryck åter på tumhjulet för att sända detta
    nummer till telefonen. 

4. Upprepa denna sekvens för att sända andra DTMF-signaler.

2.9 Radera minnet    
• Du kan para upp till 10 enheter.  
• Om du parar en elfte apparat, meddelar utrustningen «minnet fullt». 
• Du måste radera minnet genom att trycka samtidigt på den
   gröna och den röda knappen i 3 sekunder.

  Då raderas alla kontakter och därmed förknippade röstavtryck.

OBS: ANVÄNDNINGEN AV VISSA AV DESSA FUNKTIONER 
(RÖSTIGENKÄNNING, ÅTERUPPRINGNING, SEKRETESSLÄGE) ÄR ENDAST 
BEROENDE AV DIN TELEFON. BESÖK VÅR HEMSIDA WWW.PARROT.COM 
RUBRIKEN SUPPORT, DÄR HITTAR DU MER INFORMATION.

2.10 Bortkoppling av mikrofonen
• Om du under samtalet inte vill att personen du talar med  
   hör dig, trycker du kort på knappen Avspelning på Parrot  
   PMK5800.
• Upprepa momentet för att fortsätta samtalet.

   3. Streaming audio med Bluetooth  

Funktionen Streaming Audio ger dig möjlighet att på högtalarna 
i bilen spela musikstycken som spelats in på din Bluetooth-
ljudspelare. Denna funktion är beroende av din ljudspelare 
(Bluetooth A2DP-profil).
Vissa telefoner har även denna funktion. Ytterligare information 
hittar du på vår webbplats: www.parrot.com

3.1. Para ihop din ljudspelare med Parrot  
       PMK5800  

OBS.: OM DU ANVÄNDER DIN TELEFON FÖR BÅDE HANDSFREEFUNKTION 
OCH STREAMING AUDIO, ÄR FÖLJANDE STEG INTE NÖDVÄNDIGT. DIN 
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TELEFON KÄNNS REDAN IGEN AV UTRUSTNINGEN. 

1. Välj sändningsfrekvensen för Parrot PMK5800 på   
    bilradion. Ytterligare information hittar du i avsnittet «Välja  
    sändningsfrekvensen».
2. Starta en sökning av Bluetooth-enheter med din Bluetooth- 
    audiospelare (se bruksanvisningen för audiospelaren eller  
    koppla upp dig till www.parrot.com, rubriken Support). 
3. Välj Parrot PMK5800.
4. Knappa in «0000» på ljudspelaren då du blir uppmanad  
    att göra det. Parrot PMK5800 meddelar «Ihopparningen  
    lyckades» då de två apparaterna är ihopparade. 
    Apparaten avger ett pip då anslutningen gjorts.

3.2 Läsning av musikfiler
Om en anslutning för Streaming Audio är aktiv, tryck på knappen 
Avspelning / Paus för att aktivera avspelningen av musikfiler som 
lagrats i telefonens / spelarens minne. Sändningsfrekvensen för 
Parrot PMK5800 skall tidigare ha valts på din bilradio.

3.3 Paus i avspelningen av musikfiler  
• Under avspelningen av musikfiler trycker du kort på knappen  
   Avspelning / Paus för att avbryta tillfälligt avspelningen av  
   musikfiler. 
• En kort tryckning på knappen Avspelning / Paus startar  
   avspelningen av musikfilen på nytt.

3.4 Stoppa avspelningen av musikfiler  
Tryck en lång tryckning på knappen
Avspelning / Paus för att avbryta
avspelningen av musikfiler.

3.5 Volyminställning  
Ljudvolymen ställs in uteslutande genom bilradion.

3.6 Val av musikfiler  
Under avspelningen av en musikfil kan du övergå till nästa 
eller föregående stycke genom att trycka på knappen Nästa 
respektive Föregående.

OBS.: OM DIN LJUDSPELARE TILLÅTER DENNA FUNKTION, LYSER 
DIODERNA FÖR FRAMÅT/BAKÅTSPOLNING PÅ PARROT PMK5800.

3.7 Snabbspolning framåt  / snabbspolning
      bakåt i filen som håller på att spelas  
Under avspelningen kan du snabbspola framåt eller bakåt 
genom en lång tryckning på knapparna Nästa och Föregående.

OBS.: OM DIN LJUDSPELARE TILLÅTER DENNA FUNKTION, LYSER 
DIODERNA FÖR FRAMÅT/BAKÅTSPOLNING PÅ PARROT PMK5800.
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    4. Streaming audio genom ljudkabel

Du kan använda Parrot PMK5800 för att sända dina musikfiler 
via högtalarna i bilen, även om din ljudspelare inte stödjer 
Bluetooth-funktionen eller Bluetooth AD2P-profilen. Du behöver 
bara ansluta din ljudspelare till Parrot PMK5800 med den USB / 
JACK-ljudkabel som du har fått.

Styrningen av den spelade musiken (val av musikfiler, avspelning, 
stopp och snabbspolning framåt / bakåt) sker uteslutande 
genom din ljudspelare. Du kan avbryta / återuppta sändningen 
från en yttre ljudkälla genom att trycka på knappen Avspelning 
på Parrot PMK5800. För detta måste du dessförinnan välja 
sändningsfrekvensen för PMK5800 på bilradion.

    Uppdatering 

Du kan uppdatera mjukvaran i din Parrot PMK5800 med 
Bluetooth. Aktivera detta läge före uppdateringen.
Denna sker via Bluetooth genom en dator som är utrustad med 
Bluetooth. Uppdateringen möjliggör nya funktioner och förbättrar 
kompatibiliteten med avancerade funktioner hos ett större 
antal telefoner. Koppla upp dig till vår webbplats för ytterligare 
information: www.parrot.com för att ladda ned den senaste 
versionen av mjukvaran.
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    Hotline

Vår hotline står till din tjänst. Du kan kontakta den per mejl eller 
telefon. Mottagning, måndag till fredag kl. 9.00 - 18.00 (GMT +1).

Europa: [+33] 1 48 03 60 69 (talade språk:
    franska, engelska, spanska och tyska)
Frankrike: 01 48 03 60 69
Italien: [+39] 02 86 39 14 63
Spanien: [+34] 902 404 202
Storbritannien: [+44] (0) 870 112 5872
Tyskland: 0900 1727768
USA: [+1] (877) 9 Parrot (gratis)
Kina: [+ 86] (0)2164 601 944
Hong Kong: [+852] 2736 1169

   Tekniska Specifikationer

Bluetooth 
• Bluetooth 1.2-kvalificeret 
• Hands-free-profil 1.0 och 1.5
• Object Push Profile. 
• Maximal räckvidd: ca 10m 
• PIN-kod för Bluetooth « 0000 » 
• Ihopparning av upp till 10 telefoner

Mekanik 
• Dimensioner: 150 x 81 x 37 mm. 
• Vikt: 85 gr. 

Signalbehandling
• Brusreducering 
• Ekoborttagning
• Integrerad röstigenkänning

Kvalificeringar 
• FCC 
• Bluetooth 
• CE


