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 Het eerste 
gebruik 

 
 

 
 
 Voordat u begint 
 
 

 Waarschuwingen: De functies die langere tijd de aandacht opeisen, mogen alleen gebruikt worden wanneer de auto 
stilstaat. Uw veiligheid en die van de andere weggebruikers is belangrijker dan telef oongesprekken. Wees verstandig: 
rijd voorzichtig en heb oog voor uw omgeving. Parrot wijst elke verantwoordelijkheid af , als u ervoor kiest om deze 
waarschuwing in de wind te slaan. 

 

 Inhoud van de 
doos 

 

  
Parrot MINIKIT Neo 2 HD  

  
 

 

 
 

 USB-/micro USB-kabel 
 Lader voor sigarettenaansteker 

 
 

De taal 
veranderen 

Als u de taal van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD wilt veranderen, moet u de software 
bijwerken. Zie de updateprocedure voor de Parrot MINIKIT Neo 2 HD voor meer 
informatie.  

 

http://www.parrot.com/nl/support/parrot-minikit-neo-2-hd
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De handsfree-set 
installeren 

Gebruik de knijper van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD om hem op de zonneklep van 
uw voertuig te bevestigen. In deze stand bevindt de microfoon van de Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD zich boven de scrollknop: controleer of de microfoon goed naar 
uw mond gericht is. 
 

 
 

 

 
Batterij 
 
 
De Parrot MINIKIT 
Neo 2 HD opladen 

• Voor het eerste gebruik moet de Parrot MINIKIT Neo 2 HD helemaal 
opgeladen worden. Gebruik daarvoor het contact van de sigarettenaansteker 
in uw auto en sluit de USB-/micro USB-kabel aan op de lader en de kit. U 
kunt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD ook op uw PC aansluiten met de USB-
/micro USB-kabel. 

 

 
 
• De rode LED die zich naast de micro-USB-aansluiting bevindt, gaat branden 

om aan te duiden dat het laden aan de gang is. Zodra het opladen beëindigd is, 
gaat de LED uit. Le temps de charge est d’environ 3h30. De laadtijd is ongeveer 
3,5u. 

  

Stand-by • Wanneer er op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD geen telefoon is aangesloten, 
schakelt hij na 5 min. automatisch in stand-by. 

 

• Als u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD in uw auto achterlaat zonder hem te 
hebben uitgeschakeld, schakelt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD automatisch in 
de slaapstand. Door de trillingssensor ontwaakt de Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
automatisch uit de slaapstand wanneer u weer in de auto stapt en de deur 
dichtdoet. Als de Bluetooth-functie op uw telefoon geactiveerd is, wordt de 
verbinding tussen de twee apparaten automatisch tot stand gebracht. 
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Gebruiksduur • De Parrot MINIKIT Neo 2 HD heeft een gebruiksduur van ongeveer: 
- 6 uur communicatie 
- 15 dagen met 2 telefoons aangesloten (stand-by) 
- 6 maanden in slaapstand 

 
• Wanneer de batterijspanning laag is, geeft de Parrot MINIKIT Neo 2 HD u 

daarover een melding gevolgd door een biep die elke minuut wordt herhaald 
totdat de batterij leeg is of wordt opgeladen.  
 

• U kunt altijd de batterijspanning van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD controleren 
door de On/Off-knop naar voren te schuiven. 

 

 
Gebruik 
 

De Parrot MINIKIT 
Neo 2 HD in- en 
uitschakelen 

Schuif de On/Off-knop naar achteren om de Parrot MINIKIT Neo 2 HD aan of uit 
te zetten. 

Door de menu’s 
bladeren 

• Druk op de draaitoets in het midden om de menu’s op te roepen.  
 

• Navigeer door de menu’s met behulp van de scrollknop. Bevestig de gekozen 
optie door op de groene knop of de scrollknop te duwen. 
 

• Om het menu te verlaten, drukt u op de rode toets of wacht u enkele seconden.  
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 Verbinding 
 
 
Een Bluetooth verbinding maken met een telefoon 
 

Een telefoon 
koppelen 

Als u uw telefoon voor het eerst met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD gebruikt, moet 
u de twee apparaten eerst koppelen. Als de twee apparaten elkaar eenmaal 
wederzijds hebben gedetecteerd, is het voortaan niet meer nodig deze handeling 
uit te voeren.  

1. Start op uw Bluetooth telefoon de functie Bluetooth randapparaten zoeken. 
 

2. Selecteer «Parrot MINIKIT Neo 2 HD ».  
 

Let op: De bluetoothnaam van de 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD eindigt op 
het versienummer van de software. 

  

 

 
3. Toets « 0000 » n op uw telefoon, wanneer deze u dit vraagt 

> Zodra de twee apparaten gekoppeld zijn, meldt de Parrot MINIKIT Neo 
2 HD dat de ‘Koppeling voltooid’ is. 

 

Let op: De verschillende koppelmethoden die specifiek zijn voor bepaalde modellen 
telefoons zijn beschikbaar in het onderdeel compatibiliteit van onze website.  
 

 
 

Automatische 
verbinding 

Wanneer uw mobiele telefoon is gekoppeld met de Parrot MINIKIT +, wordt 
automatisch verbinding gemaakt tussen de 2 apparaten wanneer ze bij elkaar in de 
buurt en ingeschakeld zijn. 
 

Opmerking: Op sommige telefoons moet u toestemming geven voor de verbinding 
met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD om een automatische verbinding mogelijk te 
maken. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie. 

 

 
Het probleem 
Geheugen vol 
oplossen 

U kunt maximaal 10 apparaten koppelen. Als u een elfde telefoon koppelt, meldt de 
set ‘geheugen vol’. U moet het geheugen wissen door 3 seconden lang tegelijk op de 
groene en de rode knop te drukken. Dit wist eveneens alle bijbehorende 
telefoonnummers. 
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De Parrot MINIKIT Neo 2 HD gebruiken met 2 telefoons 
 
 
In dual-mode kunt tegelijkertijd 2 telefoons op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD aansluiten. 

 
Dual-mode activeren Om de modus waarin u 2 telefoons kunt aansluiten te activeren, selecteert u 

Dual-mode. 
 

Opmerking: Dual-mode staat standaard uit. 
 

 
Twee telefoons 
aansluiten op de 
Parrot MINIKIT Neo 2 
HD 

Wanneer de Parrot MINIKIT Neo 2 HD wordt ingeschakeld, probeert hij contact 
te maken met alle gekoppelde telefoons die in het voertuig aanwezig zijn. 
Wanneer zich in het voertuig meer dan 2 gekoppelde telefoons bevinden, 
probeert het apparaat verbinding te maken met de 2 telefoons waarmee de 
koppeling het langst geleden tot stand werd gebracht. 

 
Primaire en secundaire 
telefoon 

• Wanneer er 2 telefoons met de MINIKIT Neo 2 HD zijn verbonden, 
wordt de ene telefoon beschouwd als primaire telefoon en de andere als 
secundaire telefoon. 
 

• Normaliter is de telefoon waarvan de koppeling met de Parrot MINIKIT 
Neo 2 HD het langst bestaat de primaire telefoon.  
 

Een gesprek aannemen 
/ iemand bellen 

• U kunt (handmatig of via spraakherkenning) gesprekken aannemen via de 
primaire telefoon of de secundaire telefoon. De beltoon van de MINIKIT 
Neo 2 HD verschilt al naargelang de telefoon waarop het gesprek 
binnenkomt. 
 

• Alleen het telefoonboek van de primaire telefoon is beschikbaar op de 
Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Zelf kunt u alleen bellen via de primaire 
telefoon. Maar u kunt gemakkelijk van de ene naar de andere verbonden 
telefoon overschakelen door 2 seconden lang op de scrollknop te 
drukken.  
 

Opmerking: U kunt ook met de secundaire telefoon bellen (niet via de kit): de 
uitgaande oproep wordt automatisch overgebracht naar de Parrot MINIKIT Neo 2 
HD. 
 

 
• Als u een oproep krijgt op een van de telefoons terwijl u al in gesprek bent 

op de andere telefoon, gaat alleen de telefoon over. U kunt dit tweede 
gesprek opnemen via de telefoon, niet via de Parrot MINIKIT Neo 2 HD. 
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De primaire en 
secundaire telefoon 
omdraaien 

Om de rollen tijdelijk om te draaien en de secundaire telefoon aan te wijzen als 
primaire telefoon (en de primaire telefoon als secundaire telefoon), drukt u 
gedurende 2 seconden op de scrollknop.  
 

 
Het telefoonboek van een telefoon synchroniseren 
 

Automatische 
synchronisatie 

• Zodra de telefoon is verbonden met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD, wordt het 
adresboek van de telefoon automatisch naar het geheugen van de kit 
gekopieerd. De contacten die in het telefoongeheugen en op de SIM-kaart 
zijn opgeslagen worden gesynchroniseerd. Raadpleeg het onderdeel 
compatibiliteit van onze website voor meer informatie. 
 

• Afhankelijk van het model van uw telefoon kan een bevestiging nodig zijn om 
het telefoonboek te synchroniseren. 

- Op telefoons van Blackberry kan een pop-up Verbindingsverzoek 
accepteren verschijnen. Selecteer in dat geval Ja een vink het vakje 
Niet opnieuw vragen aan. 

- Op Androidtelefoons* kan een melding in het meldingsgebied 
verschijnen. Accepteer in dat geval het verzoek tot overdracht van 
het telefoonboek.  

 
• De automatische synchronisatie is beperkt tot 2.000 contacten per 

gekoppelde telefoon, ook al hebben sommige contacten meerdere 
telefoonnummers. 
 

• Telkens als u uw telefoonboek wijzigt, start de synchronisatie automatisch 
opnieuw wanneer u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD opstart. 

 
 

http://www.parrot.com/nl/compatibility
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 Telefoon 
 
 
 
Voordat u de telefoonfunctie van uw Parrot MINIKIT Neo 2 HD gebruikt moet u eerst uw telefoon aan deze 
laatste koppelen. Raadpleeg het onderdeel Een telefoon koppelen voor meer informatie. 
 

Een gesprek aannemen 
 
 
Beltoon • Een binnenkomend gesprek wordt aangegeven voor de beltoon. De 

naam van het contact wordt gemeld als het nummer van het contact 
is opgeslagen in het telefoonboek van de telefoon die op de Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD is aangesloten. 
 

• Als u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD in Dual-Mode gebruikt, verschilt 
de beltoon afhankelijk van de telefoon waarop het gesprek 
binnenkomt. 
 

• Om het volume van de beltoon te regelen, gebruikt u de scrollknop 
wanneer de telefoon overgaat. 
 

Toverwoorden • Om een gesprek op te nemen via spraakherkenning, moeten de 
toverwoorden ingeschakeld zijn. De toverwoorden zijn standaard 
ingeschakeld. 

 
• De toverwoorden in-/uitschakelen: 

1. Selecteer Toverwoorden voor binnenkomende gesprekken. 
2. Druk op de scrollknop. 

>Er wordt een bevestigingsbericht uitgesproken dat de 
status van de toverwoorden noemt. 
 

• De toverwoorden moeten aan het einde van het gesproken bericht 
worden uitgesproken. 

 
 

Een gesprek aannemen Als u dit gesprek wilt accepteren, kunt u op de groene toets drukken of het 
woord «Accepteren» uitspreken als u de toverwoorden geactiveerd hebt. 

  

Een gesprek weigeren Als u dit gesprek wilt weigeren, kunt u op de rode toets drukken of het woord 
«Weigeren» uitspreken als u de toverwoorden geactiveerd hebt. 
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Uitgaande gesprekken 

 
 
Een uitgaand gesprek via 
spraakherkenning 

1. Start op uw Bluetooth telefoon de functie Bluetooth randapparaten 
zoeken. 
 

2. Selecteer «Parrot MINIKIT Neo 2 HD ». 
 

3.  Toets « 0000 » n op uw telefoon, wanneer deze u dit vraagt 
> Zodra de twee apparaten gekoppeld zijn, meldt de Parrot MINIKIT Neo 
2 HD dat de ‘Koppeling voltooid’ is. 
 

Opmerking :  Druk op de rode toets om een lopend gesprek te beëindigen. 

 
 

Een contact met 
meerdere nummers bellen  

 

Als uw contact beschikt over meerdere telefoonnummers, kunt u aangeven 
welk soort nummer u wilt bellen. 
Hiertoe zijn de volgende stemopdrachten beschikbaar: · 

- Huis 
- Thuis 
- In huis  
- privé 

- Werk  
- kantoor  
- op het werk 
- op kantoor 

- mobiel  
- op mobiel 
- op de mobiele telefoon 
- mobiele telefoon 
- GSM 
- Op de GSM 
- Op de mobiel 
- Mobiele telefoon 

- Algemeen 
- Voorkeur 
- Ander 

 

Een contact uit het 
telefoonboek bellen 

Als het contact dat u wilt bellen zich in het telefoonboek bevindt van de 
telefoon die aan de  Parrot MINIKIT Neo 2 HD is gekoppeld:  
1. Druk op de scrollknop en kies de optie Telefoonboek. 

 
2. Kies een letter en druk op de scrollknop.    

> Als het contact gekozen is: 
- Druk op de groene toets om te bellen naar het standaard 

nummer voor dat contact.  
- Gebruik eventueel de scrollknop om te kiezen uit de 

verschillende nummers voor het contact. 
 

Een contact bellen dat u 
kort geleden gebeld hebt 

Houdt de groene toets twee seconden lang ingedrukt om het laatst gebelde 
nummer nogmaals te bellen. 

Siri functie Als u de Parrot MINIKIT Neo 2 HD met een iPhone 4S gebruikt, spreek dan 
het word «Siri» uit om de bijbehorende toepassing te starten. 
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Gebruik tijdens een gesprek 

 
 
Het volume van het 
gesprek instellen 

Om het geluidsvolume van een gesprek in te stellen gebruikt u de scrollknop. 
> Het volume wordt opgeslagen voor volgende gesprekken. 
 

Opmerking: Voor elke gekoppelde telefoon kan een ander geluidsvolume worden 
opgeslagen. 

 

  

Het gesprek overzetten 
op de telefoon 

• Als u een lopend gesprek wilt overzetten op uw telefoon, drukt u op de 
groene toets. 
> Het gesprek wordt automatisch overgezet op de telefoon. 
 

• Als u het gesprek weer wilt terugschakelen naar de set, drukt u 
nogmaals op de groene toets. 

  

Een tweede inkomend 
gesprek aannemen 

De Parrot MINIKIT Neo 2 HD laat u gelijktijdig twee gesprekken voeren, 
onder voorbehoud dat uw telefoon over deze functie beschikt.  

• Druk op de groene  toets om een tweede inkomend gesprek te 
accepteren. 
> Het eerste gesprek wordt automatisch in de wacht gezet. 
 

• Druk op de rode toets om het tweede inkomende gesprek te 
weigeren. 
U kunt dit gesprek ook via uw telefoon weigeren. 
 

• Druk op de groene toets van de hands-free set of de telefoon om van 
een gesprek naar het andere gesprek over te schakelen.  

  

Functie HD-voice De functie HD-voice zorgt voor een optimale helderheid van geluid en 
communicatie dankzij demping van het achtergrondgeluid.  
Om gebruik te kunnen maken van deze functie dient uw telefoon, die van uw 
gesprekspartner en het netwerk compatibel te zijn met HD-voice. 
 

  

De voicemail beheren Met de Parrot MINIKIT Neo 2 HD kunt u DTMF’s verzenden tijdens een 
gesprek om bijvoorbeeld uw voicemail te beheren. Hiertoe: 

1. Drukt u op de scrollknop om het DTMF menu te openen. 
> “0” wordt aangegeven door de hands-free set. 
 

2. Gebruik de scrollknop om uw DTMF te kiezen uit de volgende 
mogelijkheden: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# of *. 
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3. Druk op de scrollknop om deze DTMF naar uw telefoon te zenden. 
  

Een gesprek beëindigen Druk op de rode toets om een lopend gesprek te beëindigen. 

 
 
 

 Muziek /  
GPS  

 

 
 

Muziek • U kunt muziekbestanden naar de Parrot MINIKIT Neo 2 HD overzetten 
van een Bluetooth audiolezer, als deze het profiel A2DP ondersteunt.  

• Oproepen hebben altijd voorrang boven muziek.  Als u wordt gebeld op 
de telefoon waarmee u de muziek verzendt, wordt de muziek 
automatisch op pauze gezet. Als u wordt gebeld op een andere telefoon 
dan die waarmee u de muziek naar de kit overbrengt, blijft de muziek op 
de telefoon doorspelen. 

GPS-instructies Als u op uw telefoon een GPS-functie heeft en uw telefoon navigatie-
instructies via Bluetooth kan versturen (profiel A2DP), dan worden de 
navigatie-instructies tevens op de Parrot MINIKIT Neo 2 HD uitgesproken. 

Opmerking: Afhankelijk van de GPS-toepassing op uw telefoon, worden de 
navigatie-instructies mogelijk niet via de Parrot MINIKIT Neo 2 HD 
uitgezonden tijdens een gesprek. 

 

  

Het volume regelen • Om het volume van de muziek of de navigatie-instructies te wijzigen, 
gebruikt u de scrollknop terwijl de muziek of een navigatie-instructie 
wordt uitgezonden. 
 

• Voor elke gekoppelde telefoon kan een ander geluidsvolume worden 
opgeslagen.  
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 Vaak 
voorkomende 

problemen 
 

 

De Parrot MINIKIT Neo 2 
HD geeft aan «Geheugen 
vol»  

U kunt maximaal 10 apparaten koppelen. Als u een elfde telefoon koppelt, 
meldt de set ‘geheugen vol’. U moet het geheugen wissen door 3 seconden 
lang tegelijk op de groene en de rode knop te drukken. Dit wist eveneens alle 
bijbehorende telefoonnummers.  
 

De Parrot MINIKIT Neo 2 
HD lijkt geblokkeerd  

Als er een probleem is, kunt u de Parrot MINIKIT+ opnieuw opstarten. 
Hiervoor, schuif daartoe de aan-uitknop naar voren (alsof u het batterijniveau 
wilt controleren) en druk tegelijkertijd op de rode knop. 
 

Ik kan mijn telefoon niet 
gebruiken met de Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD  

• Controleer of uw telefoon compatibel is met de Parrot MINIKIT Neo 
2 HD. U vindt de compatibiliteitslijst van de Parrot MINIKIT Neo 2 
HD op onze website. 
 

• Als uw telefoon als compatibel wordt aangegeven, moet u uw Parrot 
MINIKIT Neo 2 HD misschien updaten. U vindt de updateprocedure 
van de Parrot MINIKIT Neo 2 HD op onze website.  

 

 

 

 

http://www.parrot.com/nl/compatibility
http://www.parrot.com/nl/support/parrot-minikit-neo-2-hd

