
 PARROT BLUETOOTH  
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V závislosti na modelové øadì a roce výroby OEM
rádia se mùže lišit poloha pinu, který umožòuje
ztišení hlasitosti (Mute). Novìjší typy autorádií tento
pin v poloze A (viz obrázek vpravo), starší typy
v poloze B.

Upozornìní!! V øídící jednotce vozidla musí být aktivována funkce Bluetooth, 
stejnì jako v pøípadì využití OEM VW Bluetooth sady.

Nastavení pøepínaèù (dipù)

Èervený displej VW
a 2 telefonní tlaèítka

Èervený displej VW
a 1 telefonní tlaèítko

Bílý displej VW
a 1 telefonní tlaèítko

Bílý displej Škoda

Schéma zapojení
1. Modul HF sady - MKI9000
2. Konektor FAKRA – pøipojit k rádiu
3. Konektor FAKRA – pøipojit k vozidlu
4. Modul ovládání prostøednictvím tlaèítek na volantu
5. Mikrofon
6. Zapojte k modulu HF sady
7. Konektor pro pøipojení iPodu, USB zaøízení 
nebo externího zdroje (AUX IN)

Postup montáže
Montáž systému je velice snadná, kabely jsou vybaveny odpovídajícími 
konektory. Postupujte následujícím zpùsobem:
1. Vyjmìte OEM rádio
2. Pøipojte kabely dle schématu zapojení
3. Pøipojte modul Parrot MKI9000 (verze softwaru 1.90 a vyšší)
4. Umístìte mikrofon
5. Zakryjte pøívodní kabely
6. OEM rádio vra�te na pùvodní místo.

Rozhraní Parrot Bluetooth handsfree je urèeno k montáži do vozidel VW a Škoda. HF sadu je možné ovládat 
prostøednictvím tlaèítek na volantu a údaje jsou zobrazovány na displeji ve vozidle.
Prostøednictvím rozhraní je dále možné pøipojit iPod, USB nebo jiný AUX zdroj.

Adaptér PARROT MKi / OEM ovládání z volantu
VW CAN-Bus

Záruka

Na zaøízení se vztahuje dvou letá záruka na poškození zpùsobená výrobními vadami.
Pro uplatnìní záruky ne nezbytný dokument dokládající zakoupení zaøízení.

Upozornìní!
Software “Carikitu” musí být verze 1.90 nebo novìjší. Pokud dojde k instalaci ze starší verží
mùže to zpùsobit zamrznutí softwaru zaøízení CONVERSO! Pokud máte starší verzi softwaru,
prosím aktualizujte ji na novìjší pøed instalací zaøízení CONVERSO. 

Pozor
Software automobilu musí být 

verze 1.90 nebo novìjší.
Displej je kompatibilní s 

displeji VW a Škoda 
MFA PLUS.
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Ovládání HF sady jedním tlaèítkem TEL 

Vymazání seznamu provedených hovorù

Pokud potøebujete vymazat seznam provedených hovorù z pamìti HF sady, stisknìte 
5 krát za sebou tlaèítka Hlasitost (-) a Hlasitost (+).
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Vymazání seznamu provedených hovorù

Pokud potøebujete vymazat seznam provedených hovorù z pamìti HF sady, stisknìte 
5 krát za sebou tlaèítka Hlasitost (

-
) a Hlasitost (+).

Ovládání HF sady bez tlaèítka TEL 



2. Spus�te položku SELF-DIAGNOSIS.

3. Zvolte adresu 19 a v následujícím oknì 
vyberte profil 008.

4. V profilu 008 zvolte SETTING LIST a 
následnì adresu 77 – PHONE.

5. Potvrïte zadání kódu.

1. Pøipojte diagnostický systém VAS ke konektoru OBD ve vozidle:

Aby rozhraní Parrot fungovalo správnì, je zapotøebí p rovést aktivaci funkce Bluetooth (telefon) v øídící jednotce vozidla 
prostøednictvím V AS. Postupujte následujícím zpùsobem:

Aktivace Bluetooth v øídící jednotce vozidla

Tím je aktivace dokonèena.
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