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עברית  1 

מדריך מהיר למשתמש 

כמה מילים לגבי המדריך שלפניכם
אחראית  להתנהלות  שלנו  המהלך  ובמסגרת  שלנו,  הנייר  צריכת  את  להגביל  רצון  מתוך 
ההנחיות  את  להעלות  מעדיפים   PARROT-ב אנו  האפשר,  ככל  הסביבה  את  המכבדת 
עבור שלפניכם  המפושט  המדריך  אותן.  להדפיס  ולא  מקוון,  באופן   למשתמשים 
PARROT ZIKMU SOLO מיועד, לכן, לתת לכם את ההנחיות העיקריות, שתאפשרנה 
 SUPPORT לכם להשתמש במכשיר הזה בקלות. לקבלת מידע נוסף פנו לסעיף התמיכה
באתר האינטרנט שלנו: www.parrot.com שם תמצאו את ההוראות המפורטות, שאלות 

שכיחות, הסברים והדגמות...

תוכן העניינים 

עמ’ 4.   שימוש בפעם הראשונה
iPod   .5 ’עמ

Wi-Fi   .6 ’עמ
Bluetooth   .7 ’עמ

עמ’ 8.   מחבר פין )ג’ק(
עמ’ 9.   במקרה של תקלה

עמ’ 10. מידע כללי

Wireless audio speaker
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יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.

אין להתקין את המכשיר בקרבת מקום למקור חום. מקרן חימום [רדיאטור], תנור או 
מכשירים אחרים )כולל מגברים(, הפולטים חום.

־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.



4 



  5 

Reset



6 



  7 



8 



English          9

Quick start guide

About this guide
In order to limit our paper consumption and as  part  of  our  environmentally friendly
and responsible approach, Parrot prefers to put user  documents  online  rather  than
print them out. This simplified guide to the  Parrot  Zikmu Solo is  therefore  limited
to providing you with the main instructions that will make it  easy for  you to use  the
device.  More  information  can  be  found  on  the  support  section  of  our  website,
www.parrot.com: the full manual, FAQs, tutorials, and more.

Contents
Getting started
iPod®
Wi-Fi®
Bluetooth®
Jack
Troubleshooting
General information

p.10
p.13
p.15
p.20
p.23
p.24
p.26
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Getting started

Note :  For  the purpose of readability,  the iPod  touch®  and  iPhone®  (in  music  mode)

shall  be  designated  by  the  term  "iPod"  in  this  manual.  Compatible  telephones  or

tablet PCs shall be designated by the term "Smartphone".

Connection to mains supply
Plug the speaker into an electrical  outlet  using the  provided power  cable  (diagram
p.4).

>The  speaker  turns  on automatically.  The   icon  blinks  for  a  few  seconds  then
becomes steady.

Remote control
Insert  the  provided remote  control  battery into the  specific battery compartment
(diagram p.4).

Note : Use only a CR2032 battery.

Turning the Parrot Zikmu Solo on / off
Press the  of the remote control or control panel to turn the speaker on / off.
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Removing the front grid
Wi-Fi, B luetooth and Reset buttons are accessible by removing the  magnetic Parrot
Zikmu Solo front grid (diagram p.5). 

Button Function

Short press  :  Establish Wi-Fi  connection with a  modem  /
router  supporting WPS  technology  (refer  to  the  Wi-Fi  >
Connection with WPS section).

Long press  : Reset Wi-Fi and ethernet parameters.

Short  press  :  Make  the  Parrot  Zikmu  Solo  visible  via
B luetooth. Press this button before connecting a B luetooth
device  to  the  speaker  for  the  first  time  (refer  to  the  
B luetooth > Connection section).

Long  press   :  Delete  all  pairings  (except  the  one  of  the
currently connected device). 

Reset Reboot the speaker.
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Selecting an audio source
The Parrot Zikmu Solo allows you to use  several  types  of  audio sources:  computer
connected  via  Wi-Fi,  computer  or  Smartphone  connected  via  B luetooth,  iPod/
iPhone, analogue audio player, TV or DVD player with an optical audio output. 

Press the SOURCE button of  the  remote  control  to  switch among the  active  audio
sources.

If  you start  playing a music file  from a second source,  this  source  is  automatically
selected.  The  music  currently  played  from  the  first  source  is  automatically
suspended except  if  the  first  source  is  an  analogue  audio  player  connected  via  a
Jack cable.

Controlling the volume

Button Function

Increase the volume. 

Decrease the volume.
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iPod

Note : Refer  to  the  Parrot  Zikmu  Solo  support  page for  more information  about  the

compatible iDevice models.

Using the dock adapter
Two  dock  adapters  provided  with  the  Parrot  Zikmu  Solo  allow  you  to  use  the
speaker with iPhone 4S /  iPhone 4 and iPhone  3GS  /   iPhone  3G.  To use  the  Parrot
Zikmu Solo with another  iDevice,  use  the  dock  adaptor  supplied  with  the  Apple
device. 

To insert the dock adapter, position it above the connector and press on both sides.

Connecting the iPod
Once the dock adapter is inserted on the speaker:

1. Unplug the earphones from your iPod.

2. Connect your iPod to the speaker (diagram p.6).
>The iPod battery charges until it is fully charged.
> You can now browse for a song on your iPod.
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Downloading the application
Login to  the  App StoreSM   or  Google  Play ® and  download  the  free  Parrot  Audio
Suite  application.  This  application will  allow  you to modify  several  audio  settings
and connect the speaker to your Wi-Fi network easily.
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Wi-Fi

Before you begin
You can stream music via Wi-Fi  to  the  Parrot  Zikmu Solo from any computer  with

the  following operating systems  :  Windows®  XP  (SP2  or  SP3),  Windows  Vista®,

Windows® 7 and Mac OS X 10 (and later versions).

To  stream  music  via  Wi-Fi  on  the  Parrot  Zikmu  Solo  while  keeping  an  internet
connection,  you need to  have  a  wireless  access  point  and  to  connect  the  Parrot
Zikmu Solo to your Wi-Fi network. If you do not need an Internet connection on the
computer you are using with the Parrot Zikmu Solo, you can simply connect it to  the
Wi-Fi network generated  by the Parrot Zikmu Solo: SoloNet-xx.xx.

Note : The performance of the Parrot  Zikmu  Solo  depends highly  on  the performance

of your modem / router. The sound quality of the Parrot Zikmu Solo may be affected  if

there  is  an  obstacle  or  a  wall  between  the  speaker  and  your  modem  /  router.

Reposition your speakers if necessary. 

There  are  several  ways  to  connect  the  Parrot  Zikmu Solo  to  your  Wi-Fi  network.
The  detailed  connection  procedures  are  available  on  the  Parrot  Zikmu  Solo
complete user guide on our website www.parrot.com.
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Connection with WPS
If your modem / router supports the WPS technology:

1. Press the WPS button on your modem / router.  Refer to the documentation of
your device for more information. 

2. Press the   button on the Parrot Zikmu Solo located behind the grid.
> The green light located next to this button blinks. It  remains  steady once  the
connection is established.

Connection with an RJ45 cable
Note :  The  RJ45  cable,  also  called  ethernet  cable,  is  not  provided  with  the  Parrot

Zikmu Solo. 

1. Connect  your  computer  to  the  Parrot  Zikmu Solo using an RJ45  cable  (diagram
p.8).

2. On your computer,  launch your  web browser  and enter  http://zikmu-solo.local/
wifi in the address bar.
> The list of available Wi-Fi networks will be displayed. 

3. Select your Wi-Fi network. 

4. Enter the WEP / WPA / WPA2 key if necessary then click on Apply.
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Connection with an iPhone
If you have an iPod Touch 2G (or later version) or  iPhone 3 (or later version):

1. Login  to  the  App  StoreSM   and  download  the  Parrot  Audio  Suite  free
application. 

2. Install your iPhone on the Parrot Zikmu Solo (diagram p.6)  or  connect  it  to  the
speaker via B luetooth (refer to the Bluetooth > Connection section).

3. Launch the Parrot Audio Suite application and press Wi-Fi.
> The list of available Wi-Fi networks will be displayed.

4. Select your Wi-Fi network. Enter the WEP / WPA / WPA2 key if necessary.

5. Press Join.
> The Parrot Zikmu Solo is now connected to your Wi-Fi network.

Manual connection
The  Parrot  Zikmu Solo creates  a Wi-Fi  network by default.  You can  connect  your
computer or Smartphone to this network in order to connect the  Parrot  Zikmu Solo
to your Wi-Fi network. 

Note : If the Parrot Zikmu Solo has already been  connected  to  a  Wi-Fi  network,  it  will

not  create its own  Wi-Fi  network.  To  do  so,  you  first  need  to  reset  the  Parrot  Zikmu

Solo Wi-Fi parameters by holding down the  button for 2 seconds.

1. On your computer, scan for available Wi-Fi networks.
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2. Join the  "SoloNet-xx.xx"  Wi-Fi  network (as  if  you were  trying  to  establish  a
connection with a router / modem).

Note  :  You  will  temporarily  lose  your  Internet  access.  You  can  reconnect  your

computer to your Wi-Fi network at the end of this procedure.

3. Launch your  web browser  on your  computer  or  Smartphone  and enter  http://
zikmu-solo.local  (or  http://[new-name].local  if  you  changed  the  speaker
name) in the address bar.

4. Click on Wi-Fi Configuration.
> The list of  available Wi-Fi networks is displayed. 

5. Select your Wi-Fi network. 

6. Enter the WEP / WPA / WPA2 if necessary then click on Apply.

Using the web interface
The  Parrot  Zikmu Solo  web  interface  allows  you  to  control  the  playback  of  your
audio files  and modify several  audio settings.  You  can  access  this  interface  from
your computer, Smartphone or tablet.

1. Connect  the  Parrot  Zikmu  Solo  to  your  Wi-Fi  network  using  one  of  the
previously described methods.

2. On your computer or Smartphone, launch your web browser.

3. Enter  http://zikmu-solo.local  (or  http://[new-name].local  if  you  changed  the
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speaker name) in the address bar.

Note  :  For  more  information  about  the  web  interface,  refer  to  the  corresponding

tutorial  available  on  the  Parrot  Zikmu  Solo  support  page  on  our  website

www.parrot.com.
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Bluetooth

Using the Parrot Zikmu Solo with a Smartphone
You can  listen  to  music  tracks  stored  on  your  Smartphone  via  the  Parrot  Zikmu
Solo.  Your  Smartphone  must  support  the  B luetooth®  A2DP  profile  (Advanced
Audio Distribution Profile).

Note:  Depending  on  the  model  of  your  phone,  you  may  need  to  authorize  the

connection to the Parrot Zikmu Solo to allow further automatic connections. Refer  to

the user guide of your phone for more information.

Using the Parrot Zikmu Solo with a computer
You  can  stream  music  via  B luetooth  to  the  Parrot  Zikmu  Solo  from  any  PC
supporting B luetooth technology and MAC OS X 10 (and later versions).

The  detailed connection procedure  depends  on your  computer  and the  B luetooth
software you are using. For more information, refer to  your  device  user  guide  or  to
the Parrot Zikmu Solo complete user guide on our website www.parrot.com. 
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Connection
If you are using the Parrot Zikmu Solo with your Smartphone or computer, you need
to connect  both devices.  But  if  you are  using your  Smartphone  or  computer  with
the  Parrot  Zikmu  Solo  for  the  first  time,  you  need  to  pair  both  devices  before
connecting them. The pairing process is only necessary once. 

1. Turn on the Parrot Zikmu Solo.

2. Remove the front grid (diagram p.5).

3. Press the  button.
> The  blue  light  located next  to  the  button starts  blinking.  The  Parrot  Zikmu
Solo is now visible by the other B luetooth devices for two minutes.

4. From your Smartphone or computer, launch a B luetooth peripherals search.

5. Select « Zikmu-Solo ».

6. If your Smartphone or computer asks you to enter  a B luetooth PIN  code,  enter
“0000”.
> The  Parrot  Zikmu Solo  is  now  paired  with  your  device.  You  can  place  the
front grid back on the speaker.

7. Connect both devices. 
> You can now start playing the track on your Smartphone  or  computer  and the
sound will come through the speaker.
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If  your  Smartphone  supports  the  NFC  function,  connection  is  also  possible  by
touching the   Parrot  Zikmu  Solo   dock  connector  (diagram  p.8).  The  area  of  the
Smartphone which needs to touch the speaker depends on the phone model.  Refer
to your Smartphone user guide for more information.
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Jack

You can connect your analogue audio player (ex: CD player, TV) to the Parrot Zikmu
Solo via a jack / jack  cable to  stream music.  To do so,  connect  the  cable  to  the  jack
connector located under the speaker (diagram p.7) and start playing  a track. 

If you wish to connect the Parrot Zikmu Solo to an audio player with an optical  audio
output (TV or DVD player), use the provided toslink / jack adapter (diagram p.7). 

Note : Make sure that the connectors are inserted properly to avoid any disruption. 

Note : To avoid any problem  of sound  saturation,  increase the volume on  the Parrot

Zikmu Solo rather than on your audio player. The audio mixer available on the Parrot

Audio Suite application allows you to define a volume level by default for  each  source

to avoid problems such as a too high volume level after an audio source change.
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Troubleshooting

Resetting the Parrot Zikmu Solo
If  you have  already configured your  Parrot  Zikmu Solo  for  Wi-Fi  use  and  want  to
reset  the  Wi-Fi  parameters  to  their  factory  settings,  remove  the  front  grid
(diagram p.5) and hold down the  button.
If you are having an issue  with an audio player  connected to the  Parrot  Zikmu Solo
via B luetooth:

1. Turn off the audio player.

2. Remove the front grid (diagram p.5) and hold down the  button.

3. Reestablish the B luetooth connection between the  Parrot  Zikmu Solo and the
audio player.

If  you  are  having  an  issue  with  your  Parrot  Zikmu  Solo  and  need  to  reboot  the
speaker, remove the front grid (diagram p.5) and press the Reset button.

If  you want  to  restore  the  Parrot  Zikmu  Solo  factory  settings,  hold  down  the  
button.

Note: These resets can also be done using the Parrot Audio Suite application.
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Pairing the remote control
If the Parrot Zikmu Solo remote control does not seem to work :

1. Make sure the battery is correctly installed (diagram p.4).

2. Restart the Parrot Zikmu Solo.

3. Press  the  SOURCE and  buttons  simultaneously.  You  have  one  minute  to
perform this action once the Parrot Zikmu Solo is turned on.

Software update
Make  sure  you have  the  latest  software  update  on your  Parrot  Zikmu  Solo.  Using
the  Web  interface  you  can  easily  identify  whether  a  new  software  update  is
available. If you require an update 'click' to download and install the latest version.

You can also check the software version displayed information if  you have  an iPod.
To do so, install the iPod on the Parrot Zikmu Solo, then select Settings > General  >
Information if  you have  an iPhone  or  Settings  >  Information  if  you  have  an  iPod.
Browse  through the  displayed informations  until  "Parrot  Zikmu Solo  by  Starck"  is
displayed.
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Compatibility
If  your  phone  does  not  seem  to  work  with  the  Parrot  Zikmu  Solo,  refer  to  the
compatibility page  on our  website  to  check  if  your  phone  is  compatible  with  the
Parrot  Zikmu  Solo  and  to  consult  the  corresponding  pairing  procedure  :
www.parrot.com/uk/compatibility.

For more information
Refer  to  the  Parrot  Zikmu  Solo  on  our  website  :  www.parrot.com/uk/support/
parrot-zikmu-solo.
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General information

Warranty

Without  prejudice  of  legal  warranty,  Parrot  products  are  warranted  during  1  year
from the date of purchase for defects in materials  and workmanship,  provided that
no deterioration to the product has  been made,  and upon presentation of  proof  of
purchase  (invoice)  to  the  retailer.  Warranty  does  not  cover:  upgrading  of  the
software items of the Parrot products with Bluetooth cell  phones  for  compatibility
purpose, data recovery, deterioration of the external  aspect  due  to normal  wear  of
the product, any damage caused by accident, misuse,  misapplication,  or  non-Parrot
products.  Parrot  is  not  responsible  for  storage,  loss  or  damaged  to  data  during
transit or repair. Any product  wrongfully declared to be  defective  will  be  returned
to sender and inspection, process and carriage costs will be invoiced to him.

Correct disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

This marking  shown on the product or its literature,  indicates  that  it  should not
be disposed with other household wastes at the end of  its  working life.  To prevent
possible  harm  to  the  environment  or  human  health  from  uncontrolled  waste
disposal, please separate this from other types of wastes and recycle  it  responsibly
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to promote the sustainable reuse of material resources. 

Household  users  should  contact  either  the  retailer  where  they  purchased  this
product,  or  their  local  government  office,  for  details  of  where  and  how  they  can
take  this  item for  environmentally safe  recycling.  Business  users  should  contract
their supplier and the terms and conditions  of  the  purchase  contract.  This  product
should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Modifications

The  explanations  and  specifications  in  this  guide  are  given  for  information
purposes  only and may be  modified without  prior  notice.  They are  deemed  to  be
correct at time of going to press. The utmost care has been taken when writing this
guide,as part of the aim to provide you with accurate  information.  However,  Parrot
shall  not  be  held  responsible  for  any  consequences  arising  from  any  errors  or
omissions  in  the  guide,  nor  for  any  damage  or  accidental  loss  of  data  resulting
directly or  indirectly from the  use  of  the  information  herein.  Parrot  reserves  the
right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions
and  without  any  obligation  to  notify  users.  As  part  of  our  ongoing  concern  to
upgrade and improve our products, the product that you have  purchased may differ
slightly from the  model  described in this  guide.  If  so,  a later  version of  this  guide
might be available in electronic format at Parrot’s website at www.parrot.com.

Registered Trademarks
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Parrot, Parrot Zikmu Solo and the Parrot logo are registered trademarks of PARROT
SA.

The  Bluetooth  ®  word  mark  and  logos  are  registered  trademarks  owned  by
Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license.

Bluetooth QDID : B013841, B013839, [-]

iPod, iPhone, Mac and Apple are trademarks of Apple  Inc,  registered in the  US  and
others countries.

Windows  XP,  Windows  Vista  and  Windows  7  are  registered  trademarks  of
Microsoft Corporation in the US and other countries.

Wi-Fi ® is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance.  The  Wi-Fi  CERTIFIED logo
is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.

Google Play is a trademark of Google Inc.

All other trademarks mentioned in this guide are protected and are  the  property of
their respective owners.

Declaration of Conformity

We,  Parrot  S.A.  of  174 quai  de  Jemmapes,  75010  Paris,  France,  declare  under  our
sole  responsibility that  our  product,  the  Parrot  Zikmu Solo  speaker  to  which  this
declaration  relates  are  in  conformity  with  appropriate  standards  EN300328,
EN300220, EN301489-17, IEC60065 following the provision of EMC  204/108/EEC,
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electrical security  2006/95/CE and R&TTE 1999/5/EC directives.

Identification N. 394 149 496 R.C.S. PARIS
Parrot S.A.

Copyright © Parrot 2012. All rights reserved.

FCC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the  limits  for  a Class  B
Digital Device,  pursuant  to  Part  15 of  the  FCC Rules.  These  limits  are  designed to
provide  reasonable  protection  against  harmful  interference  in  a  residential
installation.  This  equipment  generates,  uses  and  can  radiate  radio  frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions,  may cause
harmful  interference  to  radio  communications.  However,  there  is  no  guarantee
that  interference  will  not  occur  in a particular  installation.  If  this  equipment  does
cause  harmful  interference  to  radio  or  television  reception,  which  can  be
determined by turning the  equipment  off  and on,  the  user  is  encouraged to try to
correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the distance between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.
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IC Compliance Statement

This equipment has been tested and found to comply with the  limits  for  a Class  B
Digital Device, with Industry Canada Licence-exempt  RSS-GEN  7.1.3.  These  limits
are  designed  to  provide  reasonable  protection  against  harmful  interference  in  a
residential  installation.  This  equipment  generates,  uses  and  can  radiate  radio
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the  instructions,
may cause  harmful  interference  to  radio  communications.  However,  there  is  no
guarantee  that  interference  will  not  occur  in  a  particular  installation.  If  this
equipment does cause harmful interference to radio or television reception,  which
can be determined by turning the equipment  off  and on,  the  user  is  encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the distance between the equipment and receiver.

- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

Important safety instructions

WARNING  :  To  reduce  the  risk  of  fire  or  electric  shock  ,  do  not  expose  this
apparatus to rain or moisture.
1. Read these instructions.
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2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7.  Do  not  block  any  ventilation  openings.  Install  in  accordance  with  the
manufacturer’s instructions.
8. Do not install  near  any heat  sources  such as  radiators,  heat  registers,  stoves,  or
other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9.  Do  not  defeat  the  safety  purpose  of  the  polarized  or  grounding-type  plug.  A
polarized plug has two blades with one wider than the other.  A  grounding type  plug
has two blades  and a third grounding prong.  The  wide  blade  or  the  third prong are
provided for your safety. If  the  provided plug does  not  fit  into your  outlet,  consult
an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10.  Protect  the  power  cord from being walked on or  pinched particularly  at  plugs,
convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Unplug this  apparatus  during lightning storms  or  when unused for  long periods
of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the
apparatus  has  been  damaged  in  any  way,  such  as  power-supply  cord  or  plug  is
damaged,  liquid  has  been  spilled  or  objects  have  fallen  into  the  apparatus,  the
apparatus has been exposed to rain or  moisture,  does  not  operate  normally,  or  has
been dropped.



14. Do not expose this apparatus to dripping or splashing and ensure that no objects
filled with liquids, such as vases, are placed on the apparatus.
15. To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the
power supply cord plug from the AC receptacle.
16. The power cord which provides disconnection from mains supply shall remain
readily operable. Unplug this apparatus when unused for long periods of time.
17. Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
18 . Do not dismantle the speakers and do not remove any screw of the device.

Warning : do not ingest battery, chemical burn hazard. The remote control supplied
with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery
is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to
death. Keep new and used batteries away from children. If the battery
compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from
children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part
of the body, seek immediate medical attention.

Maximum temperature: 40°C

English 33
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Guide d'utilisation 
rapide
A propos de ce guide
Afin de limiter notre consommation de  papier  et  dans  le  cadre  de  notre  démarche
aussi  responsable  et  respectueuse  que  possible  de  l’environnement,  Parrot
privilégie  la mise  en ligne  des  documents  utilisateurs  plutôt  que  leur  impression.
Ce guide simplifié du Parrot Zikmu Solo se limite donc à vous fournir les principales
instructions  qui  vous  permettront  d’utiliser  facilement  cet  appareil.   Vous
trouverez  plus  d’informations  sur  la  section  Support  de  notre  site  web
www.parrot.com : notice complète, FAQ, didacticiels...

Sommaire
Première utilisation
iPod®
Wi-Fi®
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En cas de problème
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Première utilisation

Note :  Pour  une meilleure lisibilité,  l’iPod  ®  et  l’iPhone®  (en  mode  musique)  seront

désignés  par  le  terme  «iPod»  dans  ce  manuel.  Les  téléphones  ou  tablettes

compatibles seront désignés par le terme «Smartphone». 

Connexion au secteur
Connectez l'enceinte  à  une  prise  de  courant  en  utilisant  le  câble  d’alimentation
fourni (schéma p.4).

>  L'enceinte  s’allume  automatiquement.  L’icône   clignote  quelques  secondes
puis reste allumée.

Télécommande
Insérez la pile (fournie) dans l'emplacement prévu à cet effet (schéma p.4).

Note : Utilisez uniquement une pile de type CR2032.

Allumer / éteindre le Parrot Zikmu Solo
Appuyez sur  le  bouton  de  la  télécommande  ou  du  panneau  de  contrôle  pour
allumer / éteindre l'enceinte.
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Retirer la façade
Pour accéder aux boutons Wi-Fi, B luetooth et  Reset,  retirez la façade  aimantée  du
Parrot Zikmu Solo (schéma p.5). 

Boutons Fonctions

Appui court : Etablir une connexion Wi-Fi  avec un modem
ou  routeur  sans  fil  supportant  la  technologie  WPS  ( voir
section Wi-Fi > Connexion a vec WPS).

Appui  long   :  Réinitialiser  les  paramètres  Wi-Fi  et
ethernet.

Appui  court  :  Rendre  le  Parrot  Zikmu  Solo  visible  via
B luetooth.  Vous  devez  impérativement  appuyer  sur  ce
bouton afin de  connecter  un  périphérique  B luetooth  que
vous  utilisez pour  la 1ère  fois  avec l'enceinte  ( voir  section
B luetooth > Connexion).

Appui long  :  Supprimer  tous  les  appairages  (à l'exception
de celui connecté à l'enceinte).

Reset Réinitialiser l'enceinte.
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Sélectionner une source audio
Vous  pouvez  utiliser  différentes  sources  audio  avec  le  Parrot  Zikmu  Solo  :
ordinateur connecté  via Wi-Fi,  ordinateur  ou Smartphone  connecté  via B luetooth,
iPod,  lecteur  audio  analogique,  téléviseur  ou  lecteur  DVD  avec  sortie  audio
numérique optique.

Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour changer de  source  audio
parmi les sources actives.

Si  pendant  la  lecture  d’un  morceau,  vous  lancez  la  lecture  d’un  autre  morceau  à
partir  d’une  seconde  source,  cette  nouvelle  source  est  automatiquement
sélectionnée.  La  lecture  du  morceau  sur  la  première  source  est  mise  en  pause
automatiquement  sauf  si  celle-ci  est  un  lecteur  audio  reliée  à  l'enceinte  via  son
connecteur Jack.

Régler le volume

Boutons Fonctions

Augmenter le volume 

Diminuer le volume
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iPod

Note :  Consultez la  page support  du  Parrot  Zikmu  Solo  pour  plus d'informations sur

les iDevices compatibles avec l'enceinte.

Utiliser l'adaptateur de socle
Deux  adaptateurs  de  socle  sont  fournis  avec  le  Parrot  Zikmu  Solo.  Ils
correspondent aux adaptateurs  des  iPhone  4S  /   iPhone  4 et  iPhone  3GS  /   iPhone
3G.  Si  vous  souhaitez  utiliser  le  Parrot  Zikmu  Solo  avec  un  iPod,  utilisez
l’adaptateur fourni avec votre iPod.

Pour  insérer  l’adaptateur  de  socle,  positionnez-le  au  dessus  du  connecteur  iPod
puis appuyez sur les deux côtés.

Connecter l'iPod
Une fois que vous avez sélectionné et inséré l’adaptateur de socle sur l’enceinte : 

1. Débranchez les écouteurs de votre iPod. 

2. Insérez votre iPod sur l’enceinte (schéma p.6).
>  L’iPod  se  met  en  charge.  Vous  pouvez  maintenant  lancer  la  lecture  d’un
fichier musical sur votre iPod.
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Télécharger l'application
Connectez-vous sur l’App StoreSM ou sur  Google  Play ®  et  téléchargez l’application

gratuite Parrot Audio Suite. Cette application vous permettra notamment  d’ajuster
les  paramètres  audio de  l'enceinte  et  de  connecter  facilement   l'enceinte  à  votre
réseau Wi-Fi.
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Wi-Fi

Avant de commencer
Vous pouvez transférer de la musique via Wi-Fi sur le Parrot Zikmu Solo à partir  de

tous  les  PC  avec  les  systèmes  d’exploitation  Windows®  XP  (SP  2  ou  ultérieur),

Windows Vista®, Windows® 7 et les Mac à partir de la version MAC OS X 10.

Si vous souhaitez  transférer de la musique  via Wi-Fi  sur  le  Parrot  Zikmu Solo tout
en conservant une connexion Internet,  vous  aurez besoin d’un point  d’accès  Wi-Fi
et  de  connecter  le  Parrot  Zikmu Solo à votre  réseau Wi-Fi.  Dans  le  cas  contraire,
vous  pouvez  vous  connecter  au  réseau  Wi-Fi  généré  par  le  Parrot  Zikmu  Solo  :
SoloNet-xx.xx. 

Note  :  Les  performances  du  Parrot  Zikmu  Solo  en  mode  Wi-Fi  dépendent

principalement  des performances de votre  modem  /  routeur.  La  qualité  du  son  du

Parrot Zikmu Solo  peut  également  être affectée si  certains obstacles (murs,  cloisons,

métal…)  se  trouvent  entre  votre  point  d’accès  Wi-Fi  et  le  Parrot  Zikmu  Solo.

Repositionnez votre enceinte en cas de problèmes de transmission. 

Il existe différentes manières de connecter le Parrot Zikmu Solo à votre réseau Wi-
Fi.  Les  procédures  de  connexion sont  détaillées  sur  la notice  complète  du  Parrot
Zikmu Solo,  disponible sur notre site web www.parrot.com.
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Connexion avec WPS
Si votre modem / routeur supporte la technologie WPS : 

1. Appuyez sur le bouton WPS de votre  modem ou routeur  sans  fil.  Consultez la
documentation de votre dispositif pour plus d’informations. 

2. Appuyez  sur  le  bouton   du  Parrot  Zikmu  Solo,  situé  derrière  la  façade
aimantée.
> Le voyant vert situé à côté de ce bouton clignote. Il reste allumé une  fois  que
la connexion est établie.

Connexion avec câble RJ45
Note  :  Le  câble  RJ45,  également  appelé  câble  réseau  ou  câble  éthernet,  n'est  pas

fourni avec le Parrot Zikmu Solo. 

1. Connectez  votre  ordinateur  au  Parrot  Zikmu  Solo  en  utilisant  un  câble  RJ45
(schéma p.8).

2. Sur  votre  ordinateur,  lancez  votre  navigateur  web  et  entrez  http://zikmu-
solo.local/wifi dans la barre d'adresse.
> La liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparait. 

3. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi. 

4. Entrez la clé WEP / WPA / WPA2 si  celle-ci  vous  est  demandée  puis  cliquez sur
Apply.



Français          43

Connexion avec un iPhone
Si  vous  disposez  d'un  iPod  Touch  2G  (ou  version  supérieure)  ou  iPhone  3  (ou
version supérieure) :

1. Connectez-vous sur  l’App StoreSM  et  téléchargez l’application gratuite  Parrot
Audio Suite. 

2. Installez votre iPhone sur le Parrot Zikmu Solo (schéma p.6) ou connectez-le à
l'enceinte via Bluetooth (voir section Bluetooth > Connexion).

3. Lancez l'application Parrot Audio Suite et  appuyez sur Wi-Fi.
> La liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparait. 

4. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi. Entrez la clé  WEP /  WPA  /  WPA2 si  celle-ci
vous est demandée.

5. Appuyez sur Rejoindre.
> Le Parrot Zikmu Solo est maintenant connecté à votre réseau Wi-Fi. 

Connexion manuelle
Le  Parrot  Zikmu  Solo  génère  par  défaut  un  réseau  Wi-Fi.  Vous  pouvez  vous
connecter à ce réseau pour établir la connexion du Parrot Zikmu Solo à votre  réseau
Wi-Fi. 

Note : Si le Parrot Zikmu Solo a déjà été connecté à un réseau Wi-Fi, il  ne génèrera  pas

son propre réseau  Wi-Fi.  Vous devrez avant  cela  réinitialiser  les paramètres Wi-Fi  du
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Parrot Zikmu Solo en maintenant le bouton  pendant 2 secondes.

1. Sur votre ordinateur, lancez une recherche de réseaux Wi-Fi.

2. Connectez-vous  au  réseau  "SoloNet-xx.xx"  (de  la  même  manière  que  vous
établissez une connexion avec un routeur / modem).

Note  :  Vous  perdrez  temporairement  votre  accès  internet.  Vous  pourrez  vous

reconnecter à votre modem / routeur sans fil à la fin de cette procédure.

3. Sur  votre  ordinateur  ou  votre  Smartphone,  lancez  votre  navigateur  web  et
entrez http://zikmu-solo.local dans la barre d'adresse.

4. Cliquez sur Configuration Wi-Fi.
> La liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparait. 

5. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi. 

6. Entrez la clé  WEP /  WPA  /  WPA2 si  celle-ci  vous  est  demandée  puis  cliquez
sur Apply.

Utiliser l'interface web
L'interface web du Parrot Zikmu Solo permet de contrôler la lecture  de  vos  fichiers
audio et  de  modifier  de  nombreux paramètres  (audio,  B luetooth).  Vous  pouvez  y
accéder depuis votre ordinateur, Smartphone ou tablette.

1. Connectez  le  Parrot  Zikmu  Solo  à  votre  réseau  Wi-Fi  en  utilisant  une  des
méthodes décrites dans les sections précédentes.
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2. Sur votre ordinateur ou votre Smartphone, lancez votre navigateur web .

3. Entrez  http://zikmu-solo.local  (ou  http://[nouveau-nom].local  si  vous  avez
changé le nom de l'enceinte) dans la barre d'adresse.
> L'interface web du Parrot Zikmu Solo apparait.  

Note :  Pour  plus d'informations sur  l'utilisation  de cette  interface  web,  consultez  le

didacticiel disponible sur la page support du Parrot Zikmu Solo.
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Bluetooth

Utilisation avec un smartphone
Vous  pouvez  utiliser  le  Parrot  Zikmu  Solo  pour  écouter  les  fichiers  musicaux
stockés sur votre Smartphone. Votre Smartphone doit pour cela supporter  le  profil
B luetooth® A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Note  :  Consultez  la  page  compatibilité  de  notre  site  web  pour  vérifier  si  votre

téléphone  est  compatible  avec  le  Parrot  Zikmu  Solo  et  consulter  la  procédure

d'appairage correspondante : www.parrot.com/fr/compatibility. 

Utilisation avec un ordinateur
Vous pouvez transférer de la musique via B luetooth sur le Parrot Zikmu Solo à partir
de tous les PC supportant la technologie B luetooth et  les  Mac à partir  de  la version
MAC OS X 10.La procédure exacte de connexion entre votre ordinateur et le Parrot
Zikmu Solo peut  varier  en fonction de  l'ordinateur  et  de  la version B luetooth dont
vous disposez. Pour plus d’informations, consultez la notice  de  votre  appareil  ou la
page support du Parrot Zikmu Solo sur notre site internet www.parrot.com. 
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Connexion
Avant  d’utiliser  le  Parrot  Zikmu Solo avec votre  Smartphone  ou  votre  ordinateur,
vous devez d’abord connecter les deux appareils. Mais  si  c’est  la première  fois  que
vous  utilisez cet  équipement,  vous  devez appairer  les  deux appareils  avant  de  les
connecter. Ce processus n’est nécessaire qu’une seule fois par appareil. 

1. Allumez le Parrot Zikmu Solo.

2. Retirez la façade aimantée de l'enceinte (schéma p.5).

3. Appuyez sur le bouton .
> Le voyant bleu situé à côté de ce bouton se  met  à clignoter.  Le  Parrot  Zikmu
Solo est  maintenant  visible  par  les  autres  périphériques  B luetooth pendant  2
minutes.

4. Depuis  votre  Smartphone  ou  ordinateur,  lancez  une  recherche  de
périphériques B luetooth.

5. Sélectionnez « Zikmu-Solo ».

6. Entrez "0000" si un code PIN vous est demandé. 
> Le Parrot Zikmu Solo est maintenant appairé avec votre appareil.
> Vous pouvez réinstaller la façade du Parrot Zikmu Solo.

7. Connectez les  deux  appareils  puis  lancez  la  lecture  d’un  fichier  musical  sur
votre  Smartphone  ou  votre  ordinateur  pour  écouter  la  musique  à  travers
l'enceinte.



48          Français 

Si votre Smartphone dispose de la fonction NFC, vous pouvez également  effectuer
la connexion en touchant  le  Parrot  Zikmu  Solo,  au  niveau  du  connecteur  iPhone
(schéma  p.8).  L'emplacement  de  votre  Smartphone  avec  lequel  vous  devez
toucher  l'enceinte  dépend de  son modèle.  Consultez  le  mode  d'emploi  de  votre
Smartphone pour plus d'informations.
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Jack

Vous  pouvez  relier  un  lecteur  audio  analogique  (ex  :  lecteur  CD,  télévision)  au
Parrot Zikmu Solo en utilisant un câble audio jack / jack. Pour cela, branchez le  câble
sur  le  connecteur  jack  situé  en  dessous  de  l'enceinte  (schéma  p.7)  et  lancez  la
lecture du fichier musical sur votre lecteur audio. 

Si  vous  souhaitez  connecter  le  Parrot  Zikmu  Solo  à  un  appareil  disposant  d'une
sortie audio numérique  optique,  utilisez l'adaptateur  toslink /  jack fourni  (schéma
p.7). 

Note : Afin d’éviter tout problème de saturation du son, privilégiez une augmentation

du volume sonore sur le Parrot Zikmu Solo plutôt que sur le lecteur  audio.  La  table de

mixage  disponible  sur  l'application  Parrot  Audio  Suite  vous  permet  de  régler  le

niveau de volume de base pour chaque source et vous évitera toute mauvaise surprise

(volume trop élevé suite à un changement de sources).

Note  :  Vérifiez  que  les  connecteurs  sont  bien  enclenchés  afin  d’éviter  toute

perturbation.
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En cas de problème

Réinitialisation
Pour  réinitialiser  les  paramètres  Wi-Fi  du  Parrot  Zikmu  Solo,  retirez  la  façade
(schéma p.5) et appuyez pendant 2 secondes sur le bouton .

Si vous avez un problème  avec un lecteur  audio connecté  au Pa rrot  Z ikm u  S olo  via
B luetooth:

1. Eteignez le lecteur audio.

2. Retirez la façade (schéma p.5) et appuyez pendant 2 secondes sur le bouton 
.

3. Réétablissez la connexion Bluetooth entre  le  Parrot  Zikmu Solo et  le  lecteur
audio.

Si  vous  avez un problème  avec  le  Parrot  Zikmu  Solo  et  souhaitez  le  redémarrer,
retirez la façade (schéma p.5) et appuyez sur le bouton Reset.

Si  vous  souhaitez restaurer  les  paramètres  d'usine,  appuyez  pendant  2  secondes

sur la touche .

Note: Ces réinitialisations peuvent également être effectuées en utilisant l'application
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Parrot Audio Suite.

Association de la télécommande
Si la télécommande du Parrot Zikmu Solo semble ne pas fonctionner :

1. Vérifiez que la pile est correctement installée (schéma p.4).

2. Redémarrez le Parrot Zikmu Solo.

3. Appuyez  simultanément  sur  les  touches  SOURCE  et   pour  associer  la
télécommande  à  l'enceinte.  Vous  disposez  d'une  minute  suivant  le
redémarrage de l'enceinte pour effectuer cette action. 

Mise à jour
Assurez-vous que vous disposez  de la dernière mise  à jour  sur  votre  Parrot  Zikmu
Solo. L'utilisation de l'interface web vous permet de savoir facilement si une mise  à
jour  est disponible et de mettre à jour votre enceinte en quelques clics. 

Vous  pouvez  également  vérifier  le  numéro  de  version  de  l'enceinte  si  vous
disposez  d'un  iPod.  Pour  cela,  connectez  l'iPod  au  Parrot  Zikmu  Solo,  puis
sélectionnez Réglages  > Général  > Informations  si  vous  disposez  d'un  iPhone  ou
Réglages  >  Informations  si  vous  disposez  d'un  iPod.  Parcourez  les  informations
affichées jusqu'à obtenir "Parrot Zikmu Solo by Starck".
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Compatibilité
Si vous n'arrivez pas à utiliser votre téléphone avec le  Parrot  Zikmu Solo,  consultez
la  page  compatibilité  de  notre  site  web  pour  vérifier  si  votre  téléphone  est
compatible  avec  le  Parrot  Zikmu  Solo  et  consulter  la  procédure  d'appairage
correspondante : www.parrot.com/fr/compatibility.

Pour plus d'informations
Consultez  la  page  support  du  Parrot  Zikmu  Solo  sur  notre  site  web  :
www.parrot.com/fr/support/parrot-zikmu-solo.
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Informations générales

Garantie

Sans  préjudice  de  la  garantie  légale,  les  produits  Parrot  sont  garantis,  pièces  et
main d’oeuvre, pendant 1 an à compter de la date d’achat, sauf altération du produit,
et sur présentation d’une preuve d’achat (ticket de caisse) au revendeur.

La garantie ne couvre pas la mise à jour des  logiciels  inclus  dans  les  produits  Parrot
avec des téléphones mobiles B luetooth à des  fins  de  compatibilité,  la récupération
de données,  la détérioration extérieure  due  à une  usure  normale  du produit,  tout
dommage causé par accident, une utilisation anormale ou non autorisée du produit,
un produit non Parrot.  Parrot  n’est  pas  responsable  du stockage,  de  la perte  ou de
l’endommagement des données durant le transport ou la réparation.

Tout  produit  s’avérant  non défectueux sera retourné  à l’expéditeur  et  les  frais  de
traitement, de vérification et de transport lui seront facturés. 

Comment  recycler  ce  produit  -  Déchets  d’équipements  électriques  et
électroniques

Le  symbole   sur  le  produit  ou sa documentation indique  qu’il  ne  doit  pas  être
éliminé  en fin de  vie  avec les  autres  déchets  ménagers.  L’élimination incontrôlée
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des  déchets  pouvant  porter  préjudice  à  l’environnement  ou  à  la  santé  humaine,
veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de  façon responsable.
Vous  favoriserez  ainsi  la  réutilisation  durable  des  ressources  matérielles.  Les
particuliers sont invités à contacter le distributeur leur  ayant  vendu le  produit  ou à
se  renseigner  auprès  de  leur  mairie  pour  savoir  où  et  comment  ils  peuvent  se
débarrasser de ce produit afin qu’il soit recyclé en respectant  l’environnement.  Les
entreprises  sont  invitées  à  contacter  leurs  fournisseurs  et  à  consulter  les
conditions  de  leur  contrat  de  vente.  Ce  produit  ne  doit  pas  être  éliminé  avec  les
autres déchets commerciaux.

Marques déposées

Parrot,  Parrot  Zikmu Solo et   les  logos  Parrot  sont  des  marques  enregistrées  de
PARROT SA en France et dans d’autres pays.

Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth ® SIG,  Inc.  et
toute utilisation de ces derniers par Parrot S.A. est faite sous licence.

iPod,  iPhone,  Mac,  AppStore  et  Apple  sont  des  marques  d’Apple,  Inc.  déposées
aux États-Unis et dans d’autres pays.

Windows  XP,  Windows  Vista  et  Windows  7  sont  des  marques  déposées  de
Microsoft Inc aux Etats Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi  est  une  marque  déposée  de  Wi-Fi  Alliance.  Le  logo ‘Wi-Fi  CERTIFIED’  est
une marque de certification de Wi-Fi Alliance.
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Google Play est une marque commerciale de Google Inc.

Toutes les autres marques de  commerce  et  marques  déposées  mentionnées  dans
le  présent  document  sont  protégées  par  Copyright  et  sont  la  propriété  de  leurs
propriétaires respectifs.

Déclaration de conformité

Parrot  SA,  174  quai  de  Jemmapes,  75010  Paris,  France,  déclare  sous  son  unique
responsabilité que l'enceinte Parrot Zikmu Solo est en conformité  avec les  normes
techniques  EN300328,  EN300220,  EN301489-17,  IEC60065  suivant  les
directives EMC 204/108/EEC,  Sécurité  électrique :2006/95/CE et  R&TTE :1999/5/
EC.

RSC Paris n°394 149 496 

Instructions de sécurité

ATTENTION  :  Afin  de  réduire  le  risque  d’incendie  ou  de  chocs  électriques,
n’exposez pas cet appareil à la pluie ou à l’humidité.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Tenez compte de tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N’utilisez pas cet appareil à proximité de substances liquides.
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6. Nettoyez l’appareil uniquement avec un chiffon sec.
7.  N’obstruez pas  les  ouvertures  d’aération.  Installez  l’appareil  en  respectant  les
instructions du constructeur.
8. N’installez pas  l’appareil  à proximité  d’une  source  de  chaleur.  Radiateurs,  fours
ou autres appareils (amplificateurs inclus) qui produisent de la chaleur.
9.  Ne  modifiez pas  les  connecteurs  polarisés  ou de  mise  à la masse  de  l’appareil.
Les  connecteurs  polarisés  sont  composés  de  deux  fiches  métalliques,  l’une  plus
large que l’autre. Les connecteurs de mise à la masse sont composés de deux fiches
métalliques  et  d’une  branche  de  masse.  La plus  large  des  fiches  métalliques  et  la
branche  de  masse  sécurisent  l’utilisation  de  votre  appareil.  Si  les  connecteurs
fournis ne correspondent  pas  à votre  installation,  consultez un électricien pour  le
remplacement de votre installation obsolète.
10.  Ne  marchez  pas  sur  le  cordon  d’alimentation  de  l’appareil  et  évitez  les
pincements  au  niveau  des  connecteurs.  Rangez-le  dans  un  réceptacle  adapté.
Protégez les connecteurs de l’appareil.
11. Utilisez uniquement les attaches / accessoires spécifiés par le constructeur.
12.  Débranchez  l’appareil  en  cas  d’orages  ou  lors  d’une  longue  période
d’inutilisation.
13.  Pour  toute  intervention  sur  l’appareil,  veuillez  vous  adresser  aux  services
qualifiés.  Une  intervention  est  requise  lorsque  l’appareil  présente  des
détériorations,  tel  un  cordon  d’alimentation  défectueux.  Mais  également
lorsqu’une  substance  liquide  ait  été  renversée  sur  l’appareil  ou  que  des  objets
étrangers y aient été insérés. Ainsi qu’après toute chute, renversement, exposition
à la pluie ou à l’humidité de l’appareil ou lorsqu’il ne fonctionne pas correctement. 
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14.  N’exposez cet  appareil  de  sorte  qu’il  ne  soit  pas  exposé  à des  suintements  ou
projections  de  liquides.  Ne  pas  placer  d’objets  remplis  de  liquide,  comme  des
vases, sur l’appareil.
15. Pour s’assurer de la déconnexion effective de cet  appareil  du réseau électrique,
retirez le câble d’alimentation de l’appareil de la prise électrique.
16.  S’assurer  que  le  cordon  d’alimentation  qui  assure  la  déconnexion  avec
l’alimentation secteur puisse toujours être facilement manipulé.
17. Afin de réduire tout risque de choc électrique, ne démontez les enceintes  et  ne
retirez pas les vis situées en dessous de celles-ci.
18. Ne démontez pas les enceintes et ne dévissez aucune vis.
Température maximale d’utilisation : 40°C

Copyright

Copyright © 2012 Parrot. Tous droits réservés.
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Guía de utilización 
rápida

A propósito de este manual
Para  limitar  nuestro  consumo  de  papel,  siguiendo  nuestra  actuación  lo  más
responsable y respetuosa posible con el medio ambiente,  Parrot  prefiere  poner  en
línea  los  documentos  para  los  usuarios  en  lugar  de  imprimirlos.  Este  manual
simplificado del  Parrot  Zikmu Solo  se  limita  por  tanto  a  aportarle  las  principales
instrucciones  que  le  permitirán  utilizar  el  aparato  con  facilidad.  Podrá  encontrar
más información en la sección Soporte de nuestra página web www.parrot.com.

Índice
Primera utilización
iPod®
Wi-Fi®
Bluetooth®
Jack
Si tiene algún problema
Información general
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Primera utilización

Nota:  Para  facilitar  la  lectura  de  este  manual,  el  iPod  ®  y  el  iPhone®  (en  modo

música) se denominarán con el término «iPod». Los teléfonos o  tabletas compatibles

se designarán con el término «Smartphone». 

Conexión a la corriente
Conecte  el  altavoz  a  una  toma  de  corriente  utilizando  el  cable  de  alimentación
incluido (esquema p.4).

> El altavoz se encenderá automáticamente. El  icono  parpadea unos  segundos  y
después de mantiene encendido.

Mando a distancia
Introduzca la pila (incluida) en su alojamiento (esquema p.4).

Nota: Utilice únicamente pilas de tipo CR2032.

Encender/apagar el Parrot Zikmu Solo
Pulse  el  botón   del  mando  a  distancia  o  del  panel  de  control  para  encender/
apagar el altavoz.
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Sacar el frontal
Para acceder a los botones  Wi-Fi,  B luetooth y Reset,  retire  el  frontal  imantado del
Parrot Zikmu Solo (esquema p.5). 

Botones Funciones

Pulsación  breve:  Establecer  una  conexión  Wi-Fi  con  un
módem  o  router  inalámbrico  que  soporte  la  tecnología
WPS ( consulte el  a pa rta do Wi-Fi > Conexión con WPS).

Pulsación  sostenida:  Reiniciar  los  parámetros  Wi-Fi  y
ethernet.

Pulsación  breve:  Hacer  que  el  Parrot  Zikmu  Solo  sea
visible  por  B luetooth.  Es  necesario  pulsar  este  botón para
conectar un periférico B luetooth que se utiliza por  primera
vez  con  el  altavoz  ( consulte  el  a pa rta do  B luetooth  >
Conexión).

Pulsación sostenida: Supresión de todas  las  vinculaciones
(a excepción del dispositivo conectado con el altavoz).

Reset Reinicio del altavoz.
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Seleccionar una fuente de audio
Se  pueden  utilizar  diferentes  fuentes  de  audio  con  el  Parrot  Zikmu  Solo  :
ordenador conectado por Wi-Fi, ordenador o Smartphone conectado por B luetooth,
iPod, lector de audio analógico, televisor o lector de DVD con salida de  audio digital
óptica.

Pulse el botón FUENTE del  mando a distancia para cambiar  de  fuente  audio entre
las fuentes que estén activas.

Si, durante la lectura de  una canción,  se  inicia la lectura de  otra canción desde  una
segunda fuente,  dicha fuente  quedará  automáticamente  seleccionada.  La  lectura
de la canción de la primera fuente se pausa automáticamente salvo si  se  trata de  un
lector de audio conectado al altavoz a través del conector Jack.

Ajustar el volumen

Botones Funciones

Subir el volumen 

Bajar el volumen



Español          63

iPod

Nota: Consulte la  página  de  soporte  del  Parrot  Zikmu  Solo  para  más  información

sobre los iDevices compatibles con el altavoz.

Utilizar el adaptador de base
Se  incluyen dos  adaptadores  de  base  con  el  Parrot  Zikmu  Solo.  Son  adaptadores
para iPhone 4S/iPhone 4 y iPhone 3GS/iPhone  3G.  Si  desea utilizar  el  Parrot  Zikmu
Solo con un iPod, utilice el adaptador incluido con el iPod.

Para  introducir  el  adaptador  de  base,  colóquelo  encima  del  conector  iPod  y
presione por ambos lados.

Conectar el iPod
Una vez que haya seleccionado e introducido el adaptador de base en el altavoz: 

1. Desconecte los auriculares del iPod. 

2. Coloque el iPod en el altavoz (esquema p.6).
> El iPod comienza a cargarse. Ahora ya puede iniciar la lectura de un archivo de
música en el iPod.
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Descargar la aplicación
Conéctese  a la App StoreSM  o  a Google  Play ®  y descárguese  la  aplicación  gratuita

Parrot Audio Suite. Esta aplicación le permitirá básicamente ajustar los  parámetros
de audio del altavoz y conectar fácilmente el altavoz a su red Wi-Fi.
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Wi-Fi

Antes de comenzar
Puede  transferir  música  vía  Wi-Fi  al  Parrot  Zikmu  Solo  desde  cualquier  PC  con

sistema operativo Windows® XP (SP 2 o  posterior),  Windows  Vista®,  Windows®  7
y los Mac a partir de la versión MAC OS X 10.

Si  lo  desea,  puede  transferir  música vía Wi-Fi  al  Parrot  Zikmu  Solo  manteniendo
una conexión a Internet,  necesitará un punto de  acceso Wi-Fi  y conectar  el  Parrot
Zikmu Solo con su red Wi-Fi.  En caso contrario,  puede  conectarse  a  la  red  Wi-Fi
generada por el Parrot Zikmu Solo : SoloNet-xx.xx. 

Nota:  Las  prestaciones  del  Parrot  Zikmu  Solo  en  modo  Wi-Fi  dependen

principalmente del nivel de prestaciones de su  módem/router.  La  calidad  del  sonido

del  Parrot  Zikmu  Solo  puede  verse  afectada  por  la  existencia  de  determinados

obstáculos (paredes, tabiques, metales…) que pueda  haber  entre su  punto  de acceso

Wi-Fi y el Parrot Zikmu  Solo.  Cambie de posición  el  altavoz en  caso  de problemas de

transmisión. 

Existen distintos  modos  de  conectar  el  Parrot  Zikmu  Solo  con  su  red  Wi-Fi.  Los
procedimientos  de  conexión se  detallan en el  manual  completo  del  Parrot  Zikmu
Solo, disponible en nuestra página web www.parrot.com.
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Conexión con WPS
Si su módem/router inalámbrico soporta la tecnología WPS: 

1. Pulse  el  botón  WPS  de  su  módem  o  router  inalámbrico.  Consulte  la
documentación del dispositivo para más información. 

2. Pulse el botón  del Parrot Zikmu Solo, situado detrás del frontal imantado.
>  El  indicador  verde  situado  al  lado  de  este  botón  parpadea.  Una  vez
establecida la conexión, se mantiene encendido.

Conexión con cable RJ45
Nota:  el  cable RJ45,  también  denominado  cable  de  red  o  cable  ethernet,  no  viene

incluido con el Parrot Zikmu Solo. 

1. Conecte  su  ordenador  con  el  Parrot  Zikmu  Solo  utilizando  un  cable  RJ45
(esquema p.8).

2. En su ordenador,  abra un explorador  web y  escriba  http://zikmu-solo.local/wifi
en la barra de direcciones
> Aparecerá la lista de las redes Wi-Fi disponibles. 

3. Seleccione su red Wi-Fi. 

4. Escriba la clave WEP/WPA/WPA2 si se la pide y pinche en Apply.
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Conexión con un iPhone
Si tiene un iPod Touch 2G (o versión superior) o iPhone 3 (o versión superior):

1. Conéctese a la App StoreSM  y descárguese  la aplicación gratuita Parrot Audio
Suite. 

2. Instale su iPhone en el Parrot Zikmu Solo (esquema p.6) o conéctelo al  altavoz
por B luetooth (consulte el apartado Bluetooth > Conexión).

3. Abra la aplicación Parrot Audio Suite y pulse Wi-Fi.
> Aparecerá la lista de las redes Wi-Fi disponibles. 

4. Seleccione su red Wi-Fi. Escriba la clave WEP/WPA/WPA2 si se la pide.

5. Pulse Incorporarse.
> El Parrot Zikmu Solo ya está conectado a su red Wi-Fi. 

Conexión manual
El Parrot Zikmu Solo genera por defecto una red Wi-Fi. Puede conectarse a esta red
para establecer la conexión del Parrot Zikmu Solo con su red Wi-Fi. 

Nota: Si el Parrot Zikmu Solo ya se ha conectado a una  red  Wi-Fi,  éste no  generará  su

propia  red  Wi-Fi.  Antes  de  esto,  haga  un  reset  de  los  parámetros  Wi-Fi  del  Parrot

Zikmu Solo manteniendo pulsado el botón  durante 2 segundos.

1. En su ordenador, inicie una búsqueda de redes Wi-Fi.

2. Conéctese  a  la  red  "SoloNet-xx.xx"  (del  mismo  modo  que  lo  haría  para
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conectarse con un router/módem).

Nota: Momentáneamente perderá la  conexión  a  Internet.  Podrá  volverse a  conectar

a su módem/router inalámbrico una vez terminado el proceso.

3. En su ordenador o Smartphone, abra un explorador web y escriba http://zikmu-
solo.local en la barra de direcciones

4. Pinche en Configuración Wi-Fi.
> Aparecerá la lista de las redes Wi-Fi disponibles. 

5. Seleccione su red Wi-Fi. 

6. Escriba la clave WEP/WPA/WPA2 si se la pide y pinche en Apply.

Utilizar la interfaz web
La interfaz web del  Parrot  Zikmu Solo permite  controlar  la lectura de  sus  archivos
de  audio y modificar  distintos  parámetros  (audio,  B luetooth).  Puede  acceder  a  la
misma desde su ordenador, Smartphone o tableta.

1. Conecte  el  Parrot  Zikmu Solo a su red  Wi-Fi  utilizando  uno  de  los  métodos
descritos en los apartados anteriores.

2. En su ordenador o Smartphone, abra un explorador web.

3. Escriba http://zikmu-solo.local (o http://[nuevo-nombre].local si  ha cambiado
el nombre del altavoz) en la barra de direcciones.
> La interfaz web del Parrot Zikmu Solo aparece.  
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Nota:  Para  más  información  sobre  la  utilización  de  esta  interfaz  web,  consulte  el

webinario disponible en la página de soporte del Parrot Zikmu Solo.
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Bluetooth

Utilización con un Smartphone
Puede utilizar el Parrot Zikmu Solo para escuchar  archivos  de  música guardados  en
su Smartphone  Para ello,  su Smartphone  debe  soportar  el  perfil  B luetooth®  A2DP
(Advanced Audio Distribution Profile).

Utilización con un ordenador
Puede transferir música vía B luetooth al  Parrot  Zikmu Solo desde  cualquier  PC que
soporte  la tecnología B luetooth y los  Mac  a  partir  de  la  versión  MAC  OS  X  10.El
procedimiento exacto de conexión entre el ordenador y el Parrot Zikmu Solo puede
variar  en  función  del  ordenador  y  de  la  versión  B luetooth  disponible.  Para  más
información,  consulte  el  manual  de  su  aparato  o  la  página  de  soporte  del  Parrot
Zikmu Solo en nuestra página web www.parrot.com. 

Conexión
Antes de utilizar el Parrot Zikmu Solo con su Smartphone  o su ordenador,  primero
debe  conectar  ambos  aparatos.  Si  es  la  primera  vez  que  va  a  utilizar  el  equipo,
deberá  vincular  los  dos  aparatos  antes  de  conectarlos.  Este  proceso  sólo  es
necesario hacerlo una vez por aparato. 
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1. Encienda el Parrot Zikmu Solo.

2. Retire el frontal imantado del altavoz (esquema p.5).

3. Pulse el botón .
> El indicador azul situado al lado de este botón empieza a parpadear.  El  Parrot
Zikmu Solo ahora es  visible  para  el  resto  de  periféricos  B luetooth  durante  2
minutos.

4. Desde  su  Smartphone  o  su  ordenador,  inicie  una  búsqueda  de  periféricos
B luetooth.

5. Seleccione « Zikmu-Solo ».

6. Si se le pide un código PIN, introduzca “0000”. 
> El Parrot Zikmu Solo ya está vinculado con su aparato.
> Ya puede volver a colocar el frontal del Parrot Zikmu Solo.

7. Conecte  ambos  aparatos  e  inicie  la  lectura  de  un  archivo  de  música  en  su
Smartphone o en su ordenador para escuchar la música a través del altavoz.

Si su Smartphone tiene la función NFC, también podrá hacer la conexión tocando el
Parrot  Zikmu  Solo,  en  la  zona  del  conector  iPhone  (esquema  p.8).  La  zona  del
Smartphone con el que debe tocar el altavoz varía de un modelo a otro.  Consulte  el
manual de su Smartphone para más información.
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Jack

Puede conectar un lector de audio analógico (ej.: lector de CD,  televisión)  al  Parrot
Zikmu Solo con un cable  de  audio jack/jack.  Para ello,  conecte  el  cable  al  conector
jack situado debajo del  altavoz (esquema p.7)  y active  la lectura de  un  archivo  de
música en su lector de audio. 

Si desea conectar el  Parrot  Zikmu Solo a un aparato que  disponga de  una salida de
audio digital óptica, utilice el adaptador toslink/jack incluido (esquema p.7). 

Nota: Para evitar problemas de saturación  del  sonido,  es preferible subir  el  volumen

del sonido en el Parrot Zikmu Solo en lugar de subir el del lector  de audio.  La  mesa  de

mezclas disponible en  la  aplicación  Parrot  Audio  Suite le permite regular  el  nivel  de

volumen  de  base  para  cada  fuente  y  le  evitará  sorpresas  desagradables  (volumen

demasiado alto debido a un cambio de fuentes).

Nota:  Compruebe  que  los  conectores  están  bien  introducidos  para  evitar

perturbaciones.
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Si tiene algún problema

Reinicio
Para  reiniciar  los  parámetros  Wi-Fi  del  Parrot  Zikmu  Solo,  retire  el  frontal
(esquema p.5) y pulse durante 2 segundos el botón .

En caso de  problema  con  un  lector  de  audio  conectado  al  Pa rrot  Z ikm u  S olo  por
B luetooth:

1. Apague el lector de audio.

2. Retire el frontal (esquema p.5) y pulse durante 2 segundos el botón .

3. Restablezca la conexión B luetooth  entre  el  Parrot  Zikmu  Solo  y  el  lector  de
audio.

En  caso  de  problema  con  el  Parrot  Zikmu  Solo  ,  si  desea  reiniciarlo,  retire  el
frontal /esquema p.5) y pulse el botón Reset.

Si desea restaurar los parámetros de fábrica, pulse durante 2 segundos el botón .

Nota: Estos reinicios también pueden realizarse utilizando la aplicación  Parrot  Audio

Suite.
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Asociación del mando a distancia
Si el mando a distancia del Parrot Zikmu Solo parece no funcionar:

1. Compruebe que la pila está correctamente colocada (esquema p.4).

2. Vuelva a encender el Parrot Zikmu Solo.

3. Pulse  simultáneamente  las  teclas  FUENTE  y   para  asociar  el  mando  a
distancia con el  altavoz.  Tras  el  encendido del  altavoz,  dispone  de  un minuto
para realizar esta operación. 

Actualización
Asegúrese de que tiene la última actualización en su Parrot Zikmu Solo. El uso de  la
interfaz web le  permite  saber  fácilmente  si  existe  una  actualización  disponible  y
actualizar el altavoz con sólo unos clics. 

También puede comprobar el número de versión del altavoz si  dispone  de  un iPod.
Para ello, conecte el iPod al Parrot Zikmu Solo, a continuación, seleccione Ajustes >
General > Información si dispone de un iPhone  o Ajustes  > Información si  dispone
de  un iPod.  Lea la información mostrada hasta encontrar  el  "Parrot  Zikmu Solo  by
Starck".

Compatibilidad
Si  no consigue  utilizar  el  teléfono con el  Parrot  Zikmu Solo,  consulte  la página  de
compatibilidad de nuestra web para comprobar si  su teléfono es  compatible  con el
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Parrot  Zikmu  Solo  y  consulte  el  procedimiento  de  vinculación  correspondiente:
www.parrot.com/es/compatibility.

Para más información
Consulte  la  página  de  soporte  del  Parrot  Zikmu  Solo  en  nuestra  página  web:
www.parrot.com/es/apoyoalcliente/parrot-zikmu-solo.
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Información general

Garantia

Sin perjudicar  la garantía  legal,  Parrot  garantiza  sus  productos,  piezas  y  mano  de
obra incluidos, por el período de 1 año a partir  de  la fecha de  compra,  salvo en caso
de  alteración del  producto.  Esta  fecha  de  compra  debe  estar  certificada  por  una
prueba  de  compra  original  del  producto  (recibo  de  caja)  presentada  al
dependiente.  La garantía no cubre:  la actualización de  los  programas  incluidos  en
los productos Parrot con teléfonos móviles dotados de  la funcionalidad Bluetooth®
con objetivo de compatibilidad,  la recuperación de  datos,  la deterioración exterior
causada  por  la  desgaste  cotidiana  del  producto,  cualquier  daño  causado  por  un
accidente, un uso anormal o no autorizado del  producto,  un producto de  una marca
diferente.  Parrot  no  es  responsable  del  almacenamiento  de  los  datos,  de  sus
pérdidas  o  de  daños  ocurridos  durante  el  transporte  o  la  reparación.  Cualquier
producto  que  no  estuviese  defectuoso  se  devolverá  al  cliente,  y  los  gastos  de
intervención y de transporte serán a su cargo.

Modificaciones

Las  explicaciones  y  especificaciones  contenidas  en  este  manual  son  meramente
informativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.  Se  consideran correctas  en
el momento de enviar la publicación a imprenta. Este manual se ha redactado con el
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máximo  cuidado,  con  el  fin  de  proporcionarle  una  información  precisa.  Sin
embargo, Parrot no asume  responsabilidad alguna por  las  consecuencias  derivadas
de  los  errores  u  omisiones  que  pueda  haber  en  el  manual,  ni  por  los  daños  o
pérdidas  accidentales  de  datos  que  se  produzcan  como  consecuencia  directa  o
indirecta del  uso de  la información aquí  contenida.  Parrot  se  reserva el  derecho  a
modificar o mejorar el diseño del producto o el manual  de  usuario  sin restricciones
y sin la obligación de  notificárselo a  los  usuarios.  En  aras  de  actualizar  y  mejorar
nuestros  productos,  es  posible  que  el  producto  que  usted  haya  adquirido  sea
ligeramente distinto al modelo que se describe en este manual.  En tal  caso,  tiene  a
su disposición una versión más reciente de  este  manual  en formato electrónico en
la página web de Parrot: www.parrot.com.

Eliminación correcta de este producto

La presencia de  esta marca  en el  producto o en el  material  informativo que  lo
acompaña,  indica que  al  finalizar  su vida útil  no deberá eliminarse  junto con otros
residuos domésticos. Para evitarlos  posibles  daños  al  medio ambiente  o  a la salud
humana  que  representa  la  eliminación  incontrolada  de  residuos,  separe  este
producto de  otros  tipos  de  residuos  y  recíclelo  correctamente  para  promover  la
reutilización sostenible  de  recursos  materiales.  Los  usuarios  particulares  pueden
contactar  con  el  establecimiento  donde  adquirieron  el  producto,  o  con  las
autoridades  locales  pertinentes,  para  informarse  sobre  cómo  y  dónde  pueden
llevarlo  para  que  sea  sometido  a  un  reciclaje  ecológico  y  seguro.  Los  usuarios
comerciales  pueden  contactar  con  su  proveedor  y  consultar  las  condiciones  del
contrato  de  compra.  Este  producto  no  debe  eliminarse  mezclado  con  otros
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residuos comerciales.

Marcas registradas

Parrot, Parrot Zikmu Solo y los logos Parrot  son marcas  registradas  de  PARROT SA
en Francia y en otros países.

El nombre y el  logo Bluetooth son marcas  registradas  de  Bluetooth ® SIG,  Inc.  que
Parrot S.A. utiliza bajo licencia.

iPod,  iPhone,  Mac,  AppStore  y  Apple  son  marcas  de  Apple,  Inc.  registradas  en
Estados Unidos y en otros países.

Windows XP, Windows Vista y Windows 7 son marcas  registradas  de  Microsoft  Inc
en Estados Unidos y en otros países.

Wi-Fi es una marca registrada de  Wi-Fi  Alliance.  El  logo ‘Wi-Fi  CERTIFIED’ es  una
marca de certificación de Wi-Fi Alliance.

Google Play es una marca comercial de Google Inc.

El  resto  de  marcas  comerciales  y  marcas  registradas  citadas  en  el  presente
documento  están  protegidas  por  Copyright  y  pertenecen  a  sus  propietarios
respectivos.

Declaración de conformidad

Parrot  SA,  174  quai  de  Jemmapes,  75010  Paris,  France,  declara  bajo  su  única
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responsabilidad  que  el  altavoz  Parrot  Zikmu  Solo  cumple  las  normas  técnicas
EN300328, EN300220, EN301489-17, IEC60065 según las directivas EMC 204/108/
EEC, Seguridad eléctrica: 2006/95/CE y RTTE: 1999/5/EC.

RSC Paris n.° 394 149 496 

Instrucciones de seguridad

ATENCIÓN:  Con el  fin de  reducir  los  riesgos  de  incendio o  de  electrocución,  no
exponga este aparato a la lluvia o a la humedad.

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Tenga en cuenta todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca de sustancias líquidas.
6. Limpie el aparato sólo con un paño seco.
7.  No  obstruya  las  aberturas  de  ventilación.  Instale  el  aparato  siguiendo  las
instrucciones del fabricante.
8. No instale el aparato a proximidad de  una fuente  de  calor.  Radiadores,  hornos  u
otros aparatos (amplificadores incluidos) que produzcan calor.
9.  No modifique  los  conectores  polarizados  o  de  toma  de  tierra  del  aparato.  Los
conectores  polarizados  se  componen de  dos  enchufes  metálicos,  uno  más  ancho
que  otro.  Los  conectores  de  toma  de  tierra  se  componen  de  dos  enchufes
metálicos  y de  una clavija de  toma  de  tierra.  El  enchufe  metálico  más  ancho  y  la
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clavija de  toma de  tierra  protegen  el  uso  de  su  aparato.  Si  los  conectores  no  se
corresponden  con  su  instalación,  consulte  a  un  electricista  para  que  cambie  su
instalación obsoleta.
10. No camine sobre el cable de  corriente  del  aparato y evite  los  pinzamientos  a la
altura  de  los  conectores.  Colóquelo  en  un  receptáculo  adaptado.  Proteja  los
conectores del aparato.
11. Utilice sólo las conexiones/accesorios que especifica el fabricante.
12. Desconecte el aparato en caso de tormenta o cuando no vaya a utilizarlo  durante
un período prolongado de tiempo.
13. Para realizar cualquier intervención en el aparato recurra a servicios cualificados.
La intervención en el aparato será necesaria en caso de  que  éste  sufra algún daño,
como por  ejemplo el  cable  de  corriente  defectuoso,  o  también en  caso  de  verter
algún líquido sobre  el  aparato o  de  que  se  hayan introducido en el  mismo objetos
extraños. También en caso de caída, vuelco, exposición a la lluvia o a la humedad del
aparato o cuando el mismo no funcione correctamente. 
14. No exponga este aparato a goteos o  salpicaduras  de  líquidos.  No coloque  sobre
el aparato objetos llenos de líquido como floreros.
15.  Para  garantizar  la  desconexión  efectiva  de  este  aparato  de  la  red  eléctrica,
desenchúfelo de la corriente.
16.  Asegúrese  de  que  el  cable  de  alimentación  que  asegura  la  desconexión  de  la
alimentación de corriente pueda manipularse siempre fácilmente.
17. Para limitar riesgos  de  electrocución,  no desmonte  los  altavoces  y no afloje  los
tornillos situados debajo de los mismos.
18. No desmonte los altavoces y no afloje ningún tornillo.
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Temperatura máxima de utilización: 40°C

Copyright

Copyright © 2012 Parrot. Todos los derechos reservados.
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Guia de utilização rápida

Acerca deste guia
De modo a limitar o nosso consumo de papel, e no âmbito do nosso procedimen-
to também responsável e respeitando ao máximo o ambiente, a Parrot privilegia 
a colocação online dos documentos para os utilizadores, em vez de os imprimir. 
Este guia simplificado do Parrot Zikmu Solo limita-se a fornecer-lhe as princi-
pais instruções, que lhe irão permitir utilizar facilmente este aparelho. Encontrará 
mais informações na secção Suporte do nosso website www.parrot.com: Manual 
completo, perguntas frequentes, software didáctico…

Índice
Primeira utilização
iPod®
Wi-Fi®
Bluetooth®
Jack
No caso de problemas
Informações gerais

p.84
p.87
p.89
p.93
p.95
p.96
p.99
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Primeira utilização
Nota: Para uma melhor legibilidade, o iPod® e o iPhone® (no modo de música) serão 
designados pelo termo «iPod» neste manual. Os telemóveis ou tablets compatíveis 
serão designados pelo termo «Smartphone». 

Ligação à alimentação
Ligue a coluna a uma tomada utilizando o fio da alimentação fornecido (imagem 
da p.4).
> A coluna acende automaticamente. O ícone  pisca durante alguns segundos 
e depois permanece aceso.

Telecomando
Insira a pilha (fornecida) no local previsto para este efeito (imagem da p.4).
Nota: Utilize apenas uma pilha do tipo CR2032.

Ligar / desligar o Parrot Zikmu Solo
Prima o botão  do telecomando ou do painel de controlo para ligar / desligar 
a coluna.
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Retirar a fachada
Para aceder aos botões Wi-Fi, Bluetooth e Reset, retire a fachada magnética do 
Parrot Zikmu Solo (imagem da p.5). 

Botões Funções

Pressão breve: Estabelecer uma ligação Wi-Fi 
com um modem ou router sem fios que suporte a 
tecnologia WPS (consulte a secção Wi-Fi > Liga-
ção com WPS).

Manter premido: Reinicializar as definições Wi-Fi 
e ethernet.

Pressão breve: Torne o Parrot Zikmu Solo visível 
através de Bluetooth. Deve obrigatoriamente pre-
mir este botão para ligar um periférico Bluetooth 
que utilizará na 1ª vez com a coluna (consulte a 
secção Bluetooth > Ligação).

Manter premido: Eliminar todos os emparelha-
mentos (com excepção daquele ligado à coluna).

Reset Reinicializar a coluna.
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Seleccionar uma fonte de áudio
Pode utilizar diferentes fontes de áudio com o Parrot Zikmu Solo: Computador 
ligado por Wi-Fi, computador ou Smartphone ligado por Bluetooth, iPod, leitor de 
áudio analógico, televisão ou leitor de DVD com saída de áudio digital óptica.

Prima o botão SOURCE do telecomando para mudar a fonte de áudio entre as 
fontes activas.

Se, durante a leitura de uma faixa, iniciar a reprodução de outra faixa a partir de 
uma segunda fonte, esta nova fonte é seleccionada automaticamente. A leitura 
da faixa da primeira fonte é colocada automaticamente em pausa, excepto se for 
de um leitor de áudio ligado à coluna através do conector Jack.

Regular o volume

Botões Funções

Aumentar o volume 

Diminuir o volume
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iPod

Nota: Consulte a página de suporte do Parrot Zikmu Solo para obter mais informa-
ções acerca dos iDevices compatíveis com a coluna.

Utilizar o adaptador da base
São fornecidos dois adaptadores da base com o Parrot Zikmu Solo. Estes corres-
pondem aos adaptadores dos iPhone 4S / iPhone 4 e iPhone 3GS / iPhone 3G. Se 
desejar utilizar o Parrot Zikmu Solo com um iPod, utilize o adaptador fornecido 
com o seu iPod.

Para inserir o adaptador da base, coloque-o por cima do conector do iPod e de-
pois prima nos dois lados.

Ligar o iPod
Quando tiver seleccionado e inserido o adaptador da base na coluna: 

1. Desligue os auscultadores do seu iPod. 
2. Insira o seu iPod na coluna (imagem da p.6). 

> O iPod começa a carregar. Agora, pode iniciar a reprodução de um 
ficheiro musical existente no seu iPod.
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Descarregar a aplicação
Aceda à App StoreSM ou ao Google Play® e descarregue a aplicação gratuita Par-
rot Audio Suite. Esta aplicação permite-lhe ajustar as definições de áudio da co-
luna e conectar facilmente a coluna à sua rede Wi-Fi.



Português 89 

Wi-Fi

Antes de começar
Pode transferir música através de Wi-Fi para o Parrot Zikmu Solo a partir de to-
dos os PCs com os sistemas operativos Windows® XP (SP 2 ou posterior), Win-
dows Vista®, Windows® 7 e Mac a partir da versão MAC OS X 10.
Se desejar transferir música através de Wi-Fi para o Parrot Zikmu Solo, mantendo 
uma ligação de Internet, precisa de um ponto de acesso Wi-Fi e de conectar o 
Parrot Zikmu Solo à sua rede Wi-Fi. Caso contrário, pode conectar-se à rede Wi-
Fi criada pelo Parrot Zikmu Solo: SoloNet-xx.xx. 

Nota: Os desempenhos do Parrot Zikmu Solo no modo Wi-Fi dependem principal-
mente dos desempenhos do seu modem / router. A qualidade do som do Parrot Zikmu 
Solo pode ser fortemente afectada se certos obstáculos (paredes, divisórias, metal…) 
se encontrarem entre o seu ponto de acesso Wi-Fi e o Parrot Zikmu Solo. Mude o local 
da sua coluna no caso de problemas de transmissão. 

Existem diferentes maneiras de conectar o Parrot Zikmu Solo à sua rede Wi-Fi. 
Os processos de conexão são indicados no manual completo do Parrot Zikmu 
Solo, disponível no nosso website www.parrot.com.
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Ligação com WPS
Se o seu modem / router suportar a tecnologia WPS: 

1. Prima o botão WPS do seu modem sem fios ou router sem fios. Consulte a 
documentação do seu dispositivo para mais informações. 

2. Prima o botão  do Parrot Zikmu Solo, atrás da fachada magnetizada. 
> O indicador luminoso verde ao lado deste botão começa a piscar. Ele 
permanece ligado quando a ligação for estabelecida.

Ligação com o cabo RJ45

Nota: O cabo RJ45, também chamado de cabo de rede ou cabo ethernet, não é forne-
cido com o Parrot Zikmu Solo. 

1. Ligue o seu computador ao Parrot Zikmu Solo utilizando um cabo RJ45 
(imagem da p.8).

2. No seu computador, inicie a navegação web e escreva  
http://zikmu-solo.local/wifi na barra do endereço. 
> A lista das redes Wi-Fi disponíveis aparece. 

3. Seleccione a sua rede Wi-Fi. 
4. Insira a pen WEP / WPA / WPA2, se isso lhe for pedido, e clique em Apply.
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Ligação a um iPhone
Se tiver um iPod Touch 2G (ou uma versão superior), ou um iPhone 3 (ou versão 
superior):

1.  Aceda à App StoreSM e descarregue a aplicação gratuita Parrot Audio Suite. 
2. Instale o seu iPhone no Parrot Zikmu Solo (imagem da p.6) ou conecte-o à 

coluna por Bluetooth (consulte a secção Bluetooth > Ligação).
3. Inicie a aplicação Parrot Audio Suite e prima Wi-Fi. 

> A lista das redes Wi-Fi disponíveis aparece. 
4. Seleccione a sua rede Wi-Fi. Insira a pen WEP / WPA / WPA2, se isso lhe 

for pedido.
5. Prima Juntar. 

> O Parrot Zikmu Solo está agora conectado à sua rede Wi-Fi. 

Conexão manual
O Parrot Zikmu Solo gera por defeito uma rede Wi-Fi. Pode conectar-se a essa 
rede para estabelecer a conexão do Parrot Zikmu Solo à sua rede Wi-Fi. 

Nota: Se o Parrot Zikmu Solo já estiver conectado a uma rede Wi-Fi, não gera a sua 
própria rede Wi-Fi. Antes disso, deve reinicializar as definições Wi-Fi do Parrot Zikmu 
Solo, mantendo premido o botão  durante 2 segundos.
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1. No seu computador, inicie uma pesquisa das redes Wi-Fi.
2. Conecte-se à rede «SoloNet-xx.xx» (do mesmo modo que estabelece uma 

ligação com um router / modem).

Nota: Perderá temporariamente o seu acesso à Internet. Poderá voltar a ligar-se ao 
seu modem / router sem fios no final deste processo.

3.  No seu computador ou Smartphone, inicie o seu navegador web e escreva 
http://zikmu-solo.local na barra de endereço.

4. Clique em Configuração Wi-Fi. 
> A lista das redes Wi-Fi disponíveis aparece. 

5. Seleccione a sua rede Wi-Fi. 
6. Insira a pen WEP / WPA / WPA2, se isso lhe for pedido, e clique em Apply.

Utilizar a interface web
A interface web do Parrot Zikmu Solo permite controlar a reprodução dos seus 
ficheiros de áudio e modificar várias definições (áudio, Bluetooth). Pode aceder-
lhe a partir do seu computador, Smartphone ou tablet.

1. Ligue o Parrot Zikmu Solo à sua rede Wi-Fi, utilizando um dos métodos 
descritos nas secções anteriores.

2. No seu computador ou Smartphone, inicie o seu navegador web.
3. Escreva http://zikmu-solo.local (ou Erro! A referência da hiperligação não é 

válida..local se tiver mudado o nome da coluna) na barra de endereço. 
> A interface web do Parrot Zikmu Solo aparece.  
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Bluetooth

Utilização com um Smartphone
Pode utilizar o Parrot Zikmu Solo para escutar ficheiros musicais guardados no 
seu Smartphone. Para isso, o seu Smartphone deve suportar o perfil Bluetooth® 
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

Nota: Consulte a página de compatibilidade do nosso website para verificar se o seu 
telemóvel é compatível com o Parrot Zikmu Solo e consultar o processo de emparelha-
mento correspondente: www.parrot.com/uk/compatibility. 

Utilização com um computador
Pode transferir música através de Bluetooth para o Parrot Zikmu Solo a partir de 
todos os PC que suportem a tecnologia Bluetooth e Mac a partir da versão MAC 
OS X 10. O processo exacto de ligação entre o seu computador e o Parrot Zikmu 
Solo pode variar, de acordo com o computador e da versão Bluetooth que dispõe. 
Para mais informações, consulte o manual do seu aparelho ou a página de su-
porte do Parrot Zikmu Solo no nosso website www.parrot.com. 
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Conexão
Antes de utilizar o Parrot Zikmu Solo com o seu Smartphone ou computador, 
deve primeiro conectar os dois aparelhos. Mas se for a primeira vez que utiliza 
este equipamento, deve emparelhar os dois aparelhos antes de os conectar. Este 
processo só é necessário uma vez por aparelho. 

1. Ligue o Parrot Zikmu Solo.
2. Retire a fachada magnética da coluna (imagem da p.5).
3. Prima o botão  . 

> O indicador luminoso azul ao lado deste botão começa a piscar. O Parrot 
Zikmu Solo é agora visível aos outros periféricos Bluetooth durante 2 minu-
tos.

4. A partir do seu Smartphone ou computador, inicie uma procura de periféri-
cos Bluetooth.

5. Seleccione «Zikmu-Solo».
6. Insira «0000» se lhe for pedido um código PIN.  

> O Parrot Zikmu Solo está agora emparelhado ao seu aparelho. 
> Pode voltar a colocar a fachada do Parrot Zikmu Solo.

7. Conecte os dois aparelhos e inicie a reprodução de um ficheiro musical 
no seu Smartphone ou no seu computador para escutar música através da 
coluna.

Se o seu Smartphone tiver a função NFC, pode também efectuar a conexão, to-
cando no Parrot Zikmu Solo, ao nível do conector de iPhone (imagem da p.8). 
O local do seu Smartphone que deve tocar na coluna depende do seu modelo. 
Consulte o manual do utilizador do seu Smartphone para obter mais informa-
ções.
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Jack

Pode ligar um leitor de áudio analógico (ex: Leitor de CD, televisão) ao Parrot 
Zikmu Solo, utilizando um cabo de áudio jack / jack. Para isso, ligue o cabo no 
conector jack que se encontra na parte inferior da coluna (imagem da p.7) e inicie 
a reprodução do ficheiro musical no seu leitor de áudio. 
Se desejar conectar o Parrot Zikmu Solo a um aparelho com uma saída de áudio 
digital óptica, utilize o adaptador toslink / jack fornecido (imagem da p.7). 

Nota: De modo a evitar qualquer problema de saturação do som, privilegie um 
aumento do volume do som no Parrot Zikmu Solo em vez de o fazer no leitor de áudio. 
A mesa de mistura disponível na aplicação Parrot Audio Suite permite-lhe regular o 
nível do volume de base para cada fonte e evita qualquer má surpresa (volume dema-
siado elevado após uma mudança de fontes).

Nota: Certifique-se de que os conectores estão bem fixados, de modo a evitar qualquer 
perturbação.
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No caso de problemas

Reinicializar
Para reinicializar as definições Wi-Fi do Parrot Zikmu Solo, retire a fachada (ima-
gem da p.5), e prima durante 2 segundos o botão  .
Se tiver um problema com o leitor de áudio conectado ao Parrot Zikmu Solo atra-
vés de Bluetooth:

1. Desligue o leitor de áudio.
2. Retire a fachada (imagem da p.5) e prima durante 2 segundos o botão  .
3. Volte a estabelecer a conexão Bluetooth entre o Parrot Zikmu Solo e o leitor 

de áudio.

Se tiver um problema com o Parrot Zikmu Solo e quiser reiniciá-lo, retire a fa-
chada (imagem da p.5) e prima o botão Reset.

Se quiser restaurar as predefinições, prima durante 2 segundos o botão  .

Nota: Estes reinícios também podem ser efectuados, utilizando a aplicação Parrot 
Audio Suite.
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Associação do telecomando
Se o telecomando do Parrot Zikmu Solo parecer não funcionar:

1. Certifique-se de que a pilha foi colocada correctamente (imagem na p.4).
2. Reinicie o Parrot Zikmu Solo.
3. Prima em simultâneo os botões SOURCE e  para associar o telecomando 

à coluna. Tem um minuto após reiniciar a coluna para efectuar esta acção. 

Actualização
Certifique-se de que tem a última actualização no seu Parrot Zikmu Solo. A uti-
lização da interface web permite-lhe saber facilmente se uma actualização se 
encontra disponível, e actualizar a sua coluna em apenas alguns cliques. 

Também pode verificar o número da versão da coluna, se tiver um iPod. Para 
isso, conecte o iPod ao Parrot Zikmu Solo, depois seleccione Definições > Geral > 
Informações, se tiver um iPhone, ou Definições > Informações, se tiver um iPod. 
Percorra as informações apresentadas até obter «Parrot Zikmu Solo by Starck».

Compatibilidade
Se não utilizar o seu telemóvel com o Parrot Zikmu Solo, consulte a página da 
compatibilidade do nosso website para verificar se o seu telemóvel é compatível 
com o Parrot Zikmu Solo, e consulte o processo de emparelhamento correspon-
dente: www.parrot.com/uk/compatibility.
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Para obter mais informações
Consulte a página de suporte do Parrot Zikmu Solo no nosso website:  
www.parrot.com/uk/support/parrot-zikmu-solo.
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Algemene informatie

Garantia
Os produtos Parrot, peças e mão-de-obra, têm garantia de 1 ano a contar da data 
de aquisição, salvo alteração do produto e mediante a apresentação da prova 
de compra (data e local de compra, n.º de série do produto) ao revendedor. A 
garantia não cobre a actualização dos softwares incluídos nos produtos Parrot 
com telemóveis Bluetooth ® com vista a torná-los compatíveis, a recuperação de 
d dos, a deterioração exterior do produto causada pelo seu uso normal, qual-
quer dano resultante de acidentes, uma utilização anormal ou não conforme do 
produto, um produto que não seja Parrot. A Parrot não é responsável pela arma-
zenagem, perda ou dano de dados durante o transporte ou reparação. Todos os 
produtos considerados sem defeito serão remetidos ao expedidor e os custos de 
tratamento, de verificação e transporte ser-lhe-ão imputados. Devido à espe-
cificidade técnica deste produto, recomendamos que a sua instalação seja feita 
pelo seu mecânico. Em nenhum caso a Parrot será responsável por qualquer dano 
causado por uma instalação que não esteja em conformidade com as instruções 
constantes no folheto informativo e/ou uma instalação incorrecta efectuada pelo 
cliente.
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Eliminação correta deste produto
(Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos) Esta marca, apresentada no 
produto ou no seu manual indica que ele não deverá ser eliminado untamente 
com os resíduos domésticos comuns no final do seu período de vida útil. Para 
impedir danos ao ambiente e à saúde humana causados pela eliminação in-
controlada de resíduos, este equipamento deverá ser separado de outros tipos 
de resíduos e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização 
sustentável dos recursos materiais. Informações relativas à bateria e ao carre-
gador Precauções de segurança Carregamento:Utilize apenas o carregador para 
isqueiro fornecido. Nunca utilize um carregador danificado.Carregue o produto
antes de guardá-lo durante um longo período de tempo. Temperatura: Não 
deixe o seu aparelho em locais quentes ou frios (automóvel em dias de muito 
calor ou estacionado numa garagem durante o Inverno). Tente manter sempre 
a temperatura ambiente. O carregador e o produto podem aquecer durante o 
carregamento. Não os cubra. Protecção contra a água e humidade: Não utilize 
o seu aparelho à chuva, nem perto de qualquer local húmido. Fuga: Não des-
monte o aparelho. No caso de uma fuga da bateria, impeça o líquido de entrar em 
contacto com a sua pele ou olhos.

Declaração de conformidade
A Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, França, declara sob sua única 
responsabilidade que a coluna Parrot Zikmu Solo se encontra em conformidade 
com as normas técnicas EN300328, EN300220, EN301489-17, IEC60065, de 
acordo com as directivas EMC 204/108/EEC, segurança eléctrica: 2006/95/CE 
e R&TTE :1999/5/EC.
RSC Paris nº 394 149 496 
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Instruções de segurança
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio ou choques eléctricos, não exponha 
este aparelho à chuva ou à humidade.

1. Leia estas instruções.
2. Guarde estas instruções.
3. Respeite todos os avisos.
4. Siga todas as instruções.
5. Não utilize este aparelho perto de substâncias líquidas.
6. Limpe o aparelho apenas com um pano seco.
7. Não obstrua as aberturas de ventilação. Instale o aparelho, respeitando as ins-
truções do construtor.
8. Não instale o aparelho perto de uma fonte de calor: Radiadores, fornos ou 
outros aparelhos (amplificadores incluídos) que produzam calor.
9. Não modifique os conectores polarizados ou de ligação à terra do aparelho. 
Os conectores polarizados são constituídos por duas fichas metálicas, uma mais 
larga do que a outra. Os conectores de ligação à terra são constituídos por duas 
fichas metálicas e um ramal de ligação à terra. A mais larga das fichas metálicas 
e o ramal de ligação à terra tornam a utilização do seu aparelho segura. Se os co-
nectores fornecidos não correspondem à sua instalação, consulte um electricista 
para proceder à substituição da sua instalação obsoleta.
10. Não pise o fio da alimentação do aparelho e evite comprimir os conectores. 
Guarde-o num receptáculo adaptado. Proteja os conectores do aparelho.
11. Utilize apenas as fixações/acessórios recomendados pelo construtor.
12. Desligue o aparelho durante trovoadas ou caso este não seja utilizado durante 
um longo período.
13. Para qualquer intervenção no aparelho, por favor, consulte os serviços com-
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petentes. É necessária uma intervenção quando o aparelho apresenta danos, em 
especial no caso de um fio da alimentação defeituoso. É igualmente necessária 
uma intervenção se tiver sido derramada uma substância líquida sobre o aparel-
ho ou caso tenham sido introduzidos objectos estranhos. O mesmo se aplica na 
sequência de qualquer queda, derrubamento, exposição à chuva ou à humidade 
do aparelho ou quando o mesmo não funcionar correctamente.
14. Não exponha este aparelho a salpicos ou projecção de líquidos. Não coloque 
objectos cheios de líquidos, como vasos, em cima do aparelho.
15. Para se assegurar do desligar efectivo deste aparelho da rede eléctrica, retire 
a ficha da tomada.
16. Certifique-se de que o fio da alimentação que assegura o desligar da alimen-
tação possa ser sempre facilmente manuseado.
17. De modo a reduzir qualquer risco de choque eléctrico, não desmonte a coluna 
nem retire os parafusos na parte inferior.
18. Não desmonte a coluna nem desaparafuse nenhum parafuso.
Temperatura máxima de utilização: 40 ºC

Copyright
Copyright © 2012 Parrot. 
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快速使用指南

关于此指南
为了控制纸张消耗，并在力所能及的范围内尽可能地尊重环境、承担环保负
责，Parrot会优先考虑线上提供用户文件，而非印刷成册。Parrot Zikmu 
Solo的这份简易指南旨在为您提供主要说明，帮助用户快速掌握此设备的使
用方法。欲获得更多详细信息，敬请登录www.parrot.com网站的用户支持部
分：完整说明书、常见问题、教学软件......
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初次使用

备注：为方便阅读，iPod ®及iPhone®（音乐模式）均在本手册内以“iPod”
一词表示。兼容的手机或平板电脑均以智能手机”一词表示。

电源连接
使用附带的电源线将音箱连接到电源插座（第4页示意图）。
> 音箱将会自动开启。图标  在闪烁几秒钟后保持常亮。

遥控器
将附带的电池插入指定位置（第4页示意图）。
备注：请仅使用CR2032型电池。

打开/关闭Parrot Zikmu Solo
点击遥控器或控制面板的按键  来打开/关闭音箱。
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取下外板
若想操作Wi-Fi、蓝牙 (Bluetooth) 及重置 (Reset) 按键，需取下Parrot 
Zikmu Solo的磁性外板（第5页示意图）。

按键 功能

短按：与支持WPS技术的调制解调器或无线路由
器建立Wi-Fi网络（见Wi-Fi>WPS连接部分）。

长按：复位Wi-Fi及以太网参数。

短按：设置Parrot Zikmu Solo为蓝牙可视。您
必须按压此按键方可将初次使用的蓝牙外围设备
与音箱连接（见蓝牙>连接部分）。

长按：删除所有配对（正与音箱连接的配对除
外）。

重置 (Reset) 复位音箱。
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选择音频信号源
您可透过各种不同的音频信号源来使用Parrot Zikmu Solo，如：通过Wi-Fi
网络连接的电脑、通过蓝牙连接的电脑或智能手机、iPod、模拟音频播放
器、带有光纤数字音频输出的电视或DVD播放器。

按下遥控器上的信号源（SOURCE）按键，在可用的信号源间变更音频源。

若在歌曲播放过程中，您播放来自另一信号源的歌曲，设备将会自动选择播
放这一新的信号源。第一个信号源上的歌曲将会自动暂停，除非该号源是通
过Jack接头与音箱连接的。

调节音量

按键 功能

增大音量

减小音量
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iPod

備註：欲获得更多与音箱兼容的i-設備信息，请查询Parrot Zikmu Solo支
持页面。

使用基座适配器
Parrot Zikmu Solo为您提供了两个基座适配器，分别是iPhone 4S / iPhone 
4适配器及iPhone 3GS / iPhone 3G适配器。若您想将Parrot Zikmu Solo与 
iPod一起使用，请使用您iPod附带的适配器。

若想插入基座适配器，请将其置于iPod接头之上，然后按压两侧即可。

连接iPod
选定基座适配器并将其插到音箱上之后：

1. 拔出iPod耳机。
2. 将iPod插在音箱上（第6页示意图）。 

> iPod将开始进行充电直至充满为止。 
>您现在可播放iPod的音乐文件。
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下载应用程序
连接至App StoreSM或Google Play®，下载免费的Parrot Audio Suite 音频套
件应用程序。此应用程序可帮您调整音箱的音频参数，并实现音箱与 Wi-Fi
网络的轻松连接。
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Wi-Fi

开始之前
您可从所有安装了Windows® XP（SP 2 或以上）、Windows Vista®、Win-
dows® 7及Mac（MAC OS X 10 以上版本）操作系统的个人电脑，将音乐通过
Wi-Fi串流到Parrot Zikmu Solo上。
若您想在保持互联网连接的同时，将音乐通过Wi-Fi串流到Parrot Zikmu 
Solo上，您需要一个Wi-Fi接入点，将Parrot Zikmu Solo连接到您的Wi-Fi
网络。否则，您也可直接连接到Parrot Zikmu Solo产生的Wi-Fi网络: Solo-
Net-xx.xx。

備註：Wi-Fi模式下的Parrot Zikmu Solo性能主要取决于您调制解调器/路由
器的性能：若在Wi-Fi接入点及Parrot Zikmu Solo之间存在障碍物（墙壁、
隔板、金属等），Parrot Zikmu Solo的声音质量也会受到影响。若出现传输
问题，则请重新调整音箱位置。

若想连接Parrot Zikmu Solo至您的Wi-Fi网络，有几种不同方式可供选择。
具体连接步骤已在Parrot Zikmu Solo完整说明书上详细列明，请登录 www.
parrot.com网站查阅。



110 简体中文

WPS连接
若您的调制解调器/路由器支持WPS技术：

1. 点击调制解调器或无线路由器上的WPS按键。更多详细信息，请查阅对应
设备资料。

2. 点击位于磁性外板后面的Parrot Zikmu Solo按键 。 
> 位于该按键侧面的绿色指示灯会不停闪烁。其会在连接建立后保持常
亮。

借助RJ45连接线连接

备注：RJ45连接线也被称作网线或以太网线，不随Parrot Zikmu Solo一起提
供。

1. 使用RJ45连接线，将电脑与Parrot Zikmu Solo连接（第8页示意图）。
2. 在您的电脑上，启动网络浏览器并在地址栏内输入 http://zikmu-solo.

local/wifi 。 
> 显示可用的Wi-Fi网络列表。

3. 选择您的Wi-Fi网络。
4. 如要求输入WEP / WPA / WPA2钥匙，键入密码然后点击应用 (Apply）。
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iPhone连接
若您拥有iPod Touch 2G（或更高版本) 或iPhone 3（或更高版本）：

1. 连接至App StoreSM，下载Parrot Audio Suite免费应用程序。
2. 将iPhone安装在Parrot Zikmu Solo上（第6页示意图）或通过蓝牙将其

连接至音箱（见蓝牙>连接部分）。
3. 启动Parrot Audio Suite应用程序，并点击Wi-Fi。 

> 显示可用的Wi-Fi网络列表。
4. 选择您的Wi-Fi网络。如有要求，则输入WEP / WPA / WPA2钥匙。
5. 点击连接 (Join)。 

> 现在，Parrot Zikmu Solo已与Wi-Fi网络连接

手动连接
Parrot Zikmu Solo会自行产生一个Wi-Fi网络。您可通过连接此网络，来建
立Parrot Zikmu Solo与Wi-Fi网络的连接。 

備註：若Parrot Zikmu Solo已与Wi-Fi网络连接，则将不再產生自己的 Wi-
Fi 网络。在此之前，您必须持续按压按键  2秒钟，以复位Parrot Zik-
mu Solo的Wi-Fi参数。
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1. 在您的电脑上，启动Wi-Fi网络搜索。
2. 连接“SoloNet-xx.xx”网络（与借助调制解调器/路由器建立连接的方

式相同）。

备注：互联网连接将暂时断开。您可在此步骤后重新连接调制解调器/无线
路由器。

3. 在您的电脑或智能手机上，启动网络浏览器并在地址栏内输入http://
zikmu-solo.local 。

4. 点击Wi-Fi配置 (Wi-Fi Configuration）。 
> 显示可用的Wi-Fi网络列表。

5. 选择您的Wi-Fi网络。
6. 如有要求，则输入WEP / WPA / WPA2钥匙，然后点击应用 (Apply）。

使用网络界面
Parrot Zikmu Solo的网络界面可控制音乐文件的播放，修改多项参数（如音
频、蓝牙）。您可从电脑、智能手机或平板电脑进入此界面。

1. 使用上一部分描述的任何一种方法将Parrot Zikmu Solo与Wi-Fi网络连
接。

2. 在您的电脑或智能手机上，启动网络浏览器。
3. 在地址栏内输入http://zikmu-solo.local（或http://[新名

称].local，若您已改变了音箱名称）。 
> 显示Parrot Zikmu Solo的网络界面。 
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蓝牙

与智能手机配合使用
您可使用Parrot Zikmu Solo来欣赏存储在智能手机上的音乐文件。为此，您
的智能手机必须支持蓝牙A2DP协定（蓝牙音频传输模型协定）。

备注：若想检查您的手机是否可与Parrot Zikmu Solo兼容，并查询对应的
配对程序，请登录我们网站的兼容性页面：www.parrot.com/uk/compatibi-
lity. 

与电脑配合使用
您可从所有支持蓝牙技术及Mac (MAC OS X 10 以上版本）操作系统的个人
电脑上，将音乐通过蓝牙串流到Parrot Zikmu Solo上。电脑与Parrot Zikmu 
Solo连接的具体步骤将随电脑及蓝牙版本的不同而异。想获得更多信息，请
查阅对应的设备说明书或 www.parrot.com 网站上的Parrot Zikmu Solo支
持页面。
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连接
在借助智能手机或电脑使用Parrot Zikmu Solo之前，首先要连接这两个设
备。如果您是初次使用这个设备，您必须在连接之前先将这两个设备进行配
对。每台设备只需进行一次下列步骤即可。

1. 打开Parrot Zikmu Solo。
2. 取下音箱的磁性外板（第5页示意图）。
3. 点击按键  。 

> 位于该按键侧面的蓝色指示灯开始不停闪烁。至此，周边的蓝牙设备
将于2分钟内搜寻到Parrot Zikmu Solo。

4. 从您的智能手机或电脑上，启动蓝牙外围设备搜索。
5. 选择“Zikmu-Solo”。
6. 若要求输入PIN编码，输入“0000”。 

> 现在，Parrot Zikmu Solo已与您的设备实现配对。 
> 重新安装Parrot Zikmu Solo外板。

7. 连接两台设备，然后在您的智能手机或电脑上的播放音乐文件，即可通
过音箱欣赏音乐。

若您的智能手机具有近距离无线通讯 (NFC) 功能，您可以透过将iPhone触碰
到Parrot Zikmu Solo基座接口范围以进行连接（第8页示意图）。 智能手机
靠近音箱的位置取决于其具体型号。欲获得更多信息，请查阅您智能手机的
使用说明书。
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Jack连接

您可以使用Jack /Jack音频连接线来将模拟音频播放器（如：CD播放器、电
视）与Parrot Zikmu Solo连接。为此，请将连接线连接到位于音箱下面的
Jack接头上（第7页示意图），并播放您音频播放器上的音乐文件。

若您想Parrot Zikmu Solo连接至拥有光纤数字音频输出的设备，请使用提供
的toslink / Jack适配器（第7页示意图）。

备注：为避免声音饱和问题，请优先增大Parrot Zikmu Solo上的音量，而不
要先增大音频播放器的音量。Parrot Audio Suite应用程序上可用的混音器
可帮您调整各信号源的基础音量水平，并可帮您规避突发的音量变化（变更
信号源时音量突然大幅提升问题）。

备注：为避免干扰，请仔细检查接头是否接合牢固。
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排除疑难

复位Parrot Zikmu Solo
若想复位Parrot Zikmu Solo的Wi-Fi参数，请取下外板（第5页示意图）并持
续按压按键  2 秒钟。
若通过蓝牙与Parrot Zikmu Solo连接的音频播放器出现了问题：

1. 关闭音频播放器。

2. 取下外板（第5页示意图）并持续按压按键  2 秒钟。
3. 重新在Parrot Zikmu Solo与音频播放器之间建立蓝牙连接。

若Parrot Zikmu Solo出现问题，且您想将其重启，则请取下外板（第5页示
意图）并点击“重置”(Reset) 按键。

若想要恢复初始参数，则请持续按压按键  2 秒钟。

备注：也可通过使用Parrot Audio Suite应用程序来实现复位操作。
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连接遥控器
若Parrot Zikmu Solo的遥控器运行异常：

1. 检查电池是否安装正确（第4页示意图）。
2. 重启Parrot Zikmu Solo。
3. 同时按压信号源 (SOURCE）与按键  ，将遥控器与音箱连接。 请在音

箱重启后一分钟内执行此动作。 

更新
请定期更新Parrot Zikmu Solo。网络界面的使用可帮您及时了解是否有更新
版本可用，只需点击几下即可轻松更新您的音箱。

此外，若您拥有iPod，则还可检查音箱的版本号。为此，请将iPod与Parrot 
Zikmu Solo连接; 若您是使用iPhone，选择设置 (Settings)>通用 (Gene-
ral)>关于本机 (About) ; 若您使用的是iPod，选择设置 (Settings)>关于
本机 (About)。浏览显示信息，直至获取“Parrot Zikmu Solo by Starck”
为止。

兼容性
若您的手机无法与Parrot Zikmu Solo一起使用，请查阅我们网站的兼容性页
面，检查您的手机是否可与Parrot Zikmu Solo相兼容，并查阅对应的配对程
序。具体网址如下：www.parrot.com/uk/compatibility。
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欲了解更多信息
请查阅我们网站上的Parrot Zikmu Solo支持页面，具体网址如下:
www.parrot.com/uk/support/parrot-zikmu-solo.
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符合声明

Parrot SA 公司，174 quai de Jemmapes，75010 法国巴黎，在此郑重声明
Parrot Zikmu Solo音箱符合技术标准 EN300328、 EN300220、EN301489-17
，EMC 204/108/EEC指令规定的IEC60065标准，电气安全指令：2006/95/CE 
以及无线电及通讯终端指令 (R&TTE)：1999/5/EC。
RSC 巴黎 n°394 149 496 

安全说明
注意：为降低火灾及电击风险，请勿将此设备暴露在雨中或潮湿环境之内。

1. 请仔细阅读这些使用说明。
2. 请妥善保存这些使用说明。
3. 请重视所有警告事项。
4. 请严格遵守所有使用说明。
5. 请勿在液体物质附近使用此设备。
6. 请仅用干布清洁此设备。
7. 请勿堵塞通风口。请遵照制造商的使用说明安装设备。
8. 请勿将设备放置在热源附近。如散热器、炉灶或其它产生热量的设备（包
括放大器）等。
9. 请勿修改设备的两极插头或接地插头。两极插头由两个金属片组成，一个
比另一个大一些。接地插头由两个金属片及一根接地支线组成。最大的金属
片及接地支线可确保设备使用安全。若提供的接头与您的设施不匹配，则请
向电工咨询，及时更换过时设施。



120 简体中文

10. 请勿在设备电源线上行走，且请勿夹捏插头。请将其放在适宜的插孔
内。请妥善保护设备插头。
11. 请仅使用制造商指定的紧固件/附件。
12. 如遇雷暴天气或长期闲置不用，则请及时断开设备电源。
13. 若想对设备实施检修操作，则请向具备资质的服务机构寻求帮助。当设
备发生损坏时（如出现电源线故障），则需要进行检修。此外，当液体物质
倾倒在设备之上或异物嵌入设备之内时，也需要进行检修。而且，在发生跌
落、翻倒、淋雨或受潮情况之后或出现运行异常时，均应进行及时检修。
14. 请勿将此设备暴露在可能发生液体渗漏或喷溅之处。请勿将装有液体的
物品（如花瓶等）放在设备之上。
15. 为确保此设备完全断电，请将设备电源线从电源插座上取下。
16. 请随时确保与电源断开的电源线可随时取用。
17. 为降低电击风险，请勿拆卸音箱，请勿取下位于音箱下部的螺丝。
18. 请勿拆卸音箱，请勿拧松任何螺丝。
使用的最高温度：40°C

Copyright
Copyright © 2012 Parrot. 
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快速使用手冊
無線音箱 

關於本手冊
為減少紙張的消耗，加之出於對環境盡可能地負責以及尊重環境的考
慮，Parrot會優先選擇線上上傳用戶檔，而不是將其列印出來。因此，本
Parrot Zikmu Solo簡要手冊，僅限於為您提供主要指令說明，滿足您簡單使
用該設備的需求。您可訪問我們網站www.parrot.com上的支援頁面，獲取更
多資訊：完整手冊、常見問題、教程...
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首次使用

備註：為方便閱讀，iPod®及iPhone®（處於音樂模式）均在本手冊內
以“iPod”一詞表示。兼容的電話或平板電腦以“智能手機 (smartphone)”
一詞表示。 

連接電源
使用附帶的電源線將音箱連接到電源插座（參見第4頁圖示）。
> 音箱自動開啟。圖示  閃爍幾秒鐘後，將保持常亮。

遙控器
將電池（附帶）插入指定位置（參見第4頁圖示）。
備註：僅可使用CR2032型電池。

開啟/關閉 Parrot Zikmu Solo
按下遙控器或控制面板上的按鈕  來開啟/關閉音箱。
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拆卸面板
要使用Wi-Fi網路、Bluetooth和重啟按鈕，需拆卸下Parrot Zikmu Solo磁性
面板（參見第5頁圖示）。

按鈕 功能

短按：使用支持WPS技術的數據機或無線路由器
建立了一個Wi-Fi網路（參見Wi-Fi網路> WPS連
接部分）。

長按：重置Wi-Fi和以太網 (Ethernet) 設定。

短按：設定Parrot Zikmu Solo為Bluetooth可
視。您必須按此按鈕，以將首次使用的Blue-
tooth週邊設備與音箱連接（參見Bluetooth>連
接部分）。

長按：刪除所有配對（正在連接於音箱的配對除
外）。

重置 (Reset) 重置音箱。
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選擇音頻信號源
要使用Parrot Zikmu Solo，您可以透過多種音頻信號源：透過Wi-Fi網路連
接的電腦、透過Bluetooth連接的電腦或智能手機、iPod、模擬音頻播放器、
具有光纖數字音頻輸出端的電視或DVD播放器。

按下遙控器上的信號源 (SOURCE) 按鈕，在可用的信號源中，改換音頻信號
源。

如在歌曲播放過程中，您播放來自另一信號源的歌曲，此新的信號源將自動
被選取。第一個信號源上的歌曲會自動暫停播放，除非該信號源是透過Jack
接頭連接於音箱的。

調整音量

按鈕 功能

提高音量

降低音量
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iPod

備註：參見Parrot Zikmu Solo的支援頁面，以獲取有關適用於音箱的可攜
式i-設備的更多資訊。

使用基座適配器
Parrot Zikmu Solo提供兩個基座適配器: iPhone 4S / iPhone 4適配器和
iPhone 3GS /iPhone 3G適配器。如您希望將其他i-設備用在Parrot Zikmu 
Solo上，請使用其附帶的適配器。

要插入基座適配器，將其置於音箱接頭上，然後從兩邊按下。

連接iPod
將基座適配器插入音箱後： 

1. 拔下您的iPod耳機。
2. 將您的iPod插在音箱上（參見第6頁圖示）。 

> iPod將開始進行充電直至充滿為止。 
>您現在可以播放iPod上的音樂檔。
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下載應用程式
連接至App StoreSM或Google Play®，下載免費的Parrot Audio Suite應用程
式。此應用程式將使您能夠調整音箱的音頻設定，並輕鬆地將音箱連接至您
的Wi-Fi網路。
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Wi-Fi網路

開始前
您可以將音樂從所有安裝Windows® XP (SP 2或更高級)、Windows Vista®
、Windows® 7作業系統，以及MAC OS X 10以上版本的Mac作業系統的個人電
腦，透過Wi-Fi網路串流到Parrot Zikmu Solo上。
如您希望透過Wi-Fi網路將音樂串流到Parrot Zikmu Solo，同時保持互聯網
的連接，您會需要一個Wi-Fi網路接入點，並將Parrot Zikmu Solo連接至您
的Wi-Fi網路。否則，您可以直接連接至由Parrot Zikmu Solo所產生的Wi-Fi
網路：SoloNet-xx.xx. 

備註：處於Wi-Fi模式的Parrot Zikmu Solo的性能表現，主要取決於您的數
據機/路由器的性能。如果在您的Wi-Fi接入點和Parrot Zikmu Solo之間存在
某些阻隔（牆壁、隔板、金屬……），Parrot Zikmu Solo的音質同樣可能受
到影響。出現傳輸問題時，請更改您音箱的位置。

要將Parrot Zikmu Solo連接至您的Wi-Fi網路，可有幾種不同的方法。在
Parrot Zikmu Solo的完整手冊中，有對連接過程的詳細說明。可訪問我們的
網站www.parrot.com進行查閱。
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WPS連接
如果您的數據機/路由器支持WPS技術： 

1. 按下您數據機或無線路由器上的WPS按鈕。請參閱您設備的文檔，以獲取
更多資訊。

2. 按下Parrot Zikmu Solo上，位於磁性面板後方的按鈕  。 
> 位於按鈕旁的綠色指示燈閃爍。連接一旦建立，其將保持常亮。

使用RJ45連接線連接

備註：Parrot Zikmu Solo未附帶RJ45連接線 (亦稱網線或以太網線)。

1. 使用RJ45連接線，將您的電腦連接至Parrot Zikmu Solo（參見第8頁圖
示）。

2. 在您的電腦上，啟動網頁瀏覽器，在地址欄中鍵入http://zikmu-solo.
local/wifi 
> 顯示周圍可用的Wi-Fi網路列表。

3. 選擇您的Wi-Fi網路。
4. 如要求輸入WEP / WPA / WPA2密碼，鍵入密碼，然後點擊應用  

(Apply)。
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iPhone連接
如果您擁有一部iPod Touch 2G（或更高版本）或iPhone 3 (或更高版本)：

1.  登入App StoreSM並下載免費的Parrot Audio Suite應用程式。 
2. 將您的iPhone安插到Parrot Zikmu Solo上（參見第6頁圖示），或將其

透過Bluetooth連接至音箱（參見Bluetooth> 連接部分）。
3. 啟動Parrot Audio Suite應用程式，並按Wi-Fi鍵。 

> 顯示周圍可用的Wi-Fi網路列表。
4. 選擇您的Wi-Fi網路。如要求輸入WEP / WPA / WPA2密碼，鍵入密碼。
5. 按連接 (Join) 鍵。 

> 至此，Parrot Zikmu Solo已連接至您的Wi-Fi網路。 

手動連接
Parrot Zikmu Solo會自行產生一個Wi-Fi網路。您可以將電腦或智能手機連
接至該網路，以其協助您將Parrot Zikmu Solo和您的Wi-Fi網路之間建立連
接。

備註：如Parrot Zikmu Solo已經連接至一個Wi-Fi網路，其將不會產生自
己的Wi-Fi網路。在此之前，您必須連按  按鈕2秒鐘，以重置Parrot 
Zikmu Solo的Wi-Fi網路設定。
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1. 在您的電腦上，搜索可用的Wi-Fi網路。
2. 連接至“SoloNet-xx.xx”網路（與和路由器/數據機建立連接的方法相

同）

備註：您將暫時斷網。您可以在此步驟后重連數據機/無線路由器。

3. 在您的電腦或智能手機上，啟動網頁瀏覽器，在地址欄中鍵入http://
zikmu-solo.local（如您已經更改了音箱的名稱，鍵入http://[新名
字].local）。

4. 點擊Wi-Fi設定 (Wi-Fi Configuration)。 
> 顯示周邊可用的Wi-Fi網路列表。

5. 選擇您的Wi-Fi網路。
6. 如要求輸入WEP / WPA / WPA2密碼，鍵入密碼，然後點擊應用 

(Apply)。

使用網路介面
可透過Parrot Zikmu Solo的網路介面控制您音頻檔的播放，並修改若干設定
（音頻、Bluetooth）。你可以從電腦、智能手機或平板電腦進入此介面。

1. 使用前面章節中所述的任何一種方法，將Parrot Zikmu Solo連接至您的
Wi-Fi網路。

2. 在您的電腦或智能手機上，打開您的網頁瀏覽器。
3. 在地址欄中，鍵入http://zikmu-solo.local（如您已經更改了音箱的名

稱，鍵入http://[新名字].local）。 
> 顯示Parrot Zikmu Solo的網路介面。 
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Bluetooth

與智能手機配合使用
您可以使用Parrot Zikmu Solo收聽儲存在智能手機上的音樂檔。為此，您的
智能手機必須支持Bluetooth® A2DP協定（Bluetooth音頻傳輸模型協定）。

備註：請參閱我們網站的兼容性頁面，以確定您的智能手機是否與Parrot 
Zikmu Solo兼容，並請參閱相應的配對方法： 
www.parrot.com/uk/compatibility。 

與電腦配合使用
您可以透過Bluetooth將音樂從所有支持Bluetooth技術，以及MAC OS X 10以
上版本的Mac操作系統的個人電腦串流至Parrot Zikmu Solo上。電腦與Par-
rot Zikmu Solo之間的連接方法會根據您的電腦和其Bluetooth版本而各異。
要獲取更多資訊，請參閱您設備的使用說明或我們網站www.parrot.com上的
Parrot Zikmu Solo支援頁面。



132 繁體中文

連接
在Parrot Zikmu Solo與您的智能手機或電腦配合使用前，您必須先將兩個設
備連接; 如果您是首次使用該設備，您在連接這兩個設備前，還需將二者進
行配對。此步驟在每個設備上僅需進行一次。 

1. 開啟Parrot Zikmu Solo。
2. 拆卸音箱的磁性面板（參見第5頁圖示）。
3. 按下  按鈕。 

> 位於按鈕旁的藍色指示燈將開始閃爍。至此，周邊的Bluetooth設備可
在2分鐘內搜尋到Parrot Zikmu Solo。

4. 從您的智能手機或電腦上，啟動可用Bluetooth週邊設備搜索。
5. 選擇“Zikmu-Solo”。
6. 如要求輸入PIN碼，鍵入“0000”。 

> 至此，Parrot Zikmu Solo已與您的設備配對。 
> 您可以將Parrot Zikmu Solo的面板重新裝上。

7. 連接兩個設備。 
>您現在可透過音箱收聽智能手機或電腦上播放的音樂檔。

如果您的智能手機具有近距離無線通訊（NFC）功能，您可以透過將iPhone觸
碰到Parrot Zikmu Solo基座接口範圍以進行連接（參見第8頁圖示）。智能
手機靠近音箱的位置取決於其型號。請參閱您智能手機的使用說明，以獲取
更多資訊。
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Jack連接

您可以將模擬音頻播放器（如CD播放器、電視），透過Jack / Jack音頻線連
接至Parrot Zikmu Solo。將連接線接在位於音箱下方的jack接頭（參見第7
頁圖示）上，並播放您音頻播放器上的音樂檔。
如您希望將Parrot Zikmu Solo連接至具有光纖數字音頻輸出端的設備上，請
使用附帶的toslink / jack適配器（參見第7頁圖示）。

備註：請確保接頭接合良好，以避免任何干擾。

備註：為避免出現聲音飽和失真的問題，建議在Parrot Zikmu Solo上而不是
在音頻播放器上提高音量。 您可以使用Parrot Audio Suite上的混頻器，設
定每個信號源的基礎音量，以避免給您帶來驚擾（改換信號源後，音量突然
過高）。
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排除疑難

重置Parrot Zikmu Solo
如您已建立了Parrot Zikmu Solo的Wi-Fi使用網絡參數而想將其重置回出廠
設定，可拆卸面板（參見第5頁圖示），然後按  按鈕2秒鐘。
如通過Bluetooth連接於Parrot Zikmu Solo的音頻播放器發生故障：

1. 關掉音頻播放器。

2. 拆卸面板（參見第5頁圖示），然後按  按鈕2秒鐘。
3. 重新建立Parrot Zikmu Solo和音頻播放器的Bluetooth連接。

如Parrot Zikmu Solo發生故障，而您希望將其重置，將面板（參見第5頁圖
示）拆卸，並按重置按鈕。

如您希望還原出廠設定，按下  按鈕2秒鐘。

備註：也可透過使用Parrot Audio Suite進行重置操作。
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配對遙控器
如Parrot Zikmu Solo的遙控器失靈：

1. 檢查電池是否安裝正確（參見第4頁圖示）。
2. 重啟Parrot Zikmu Solo。
3. 同時按下信號源 (SOURCE) 和  按鈕，以將遙控器重新配對至音箱。

在音箱重啟後，您有一分鐘執行此操作。

更新
確保您的Parrot Zikmu Solo擁有最新的更新軟件。如有可用的更新軟件，您
可以使用簡單易懂的網路介面，透過幾次點擊，更新您的音箱。
如果您有iPod，您還可以檢查音箱的版本。操作如下: 將iPod連接至Parrot 
Zikmu Solo，之後如您使用的是iPhone，選擇設定 (Settings) >一般 (Ge-
neral) >關於本機 (About)；如您使用的是iPod，選擇設定>關於本機。瀏覽
所示資訊，直至獲取“Parrot Zikmu Solo by Starck”。

兼容性
如您無法將您的手機與Parrot Zikmu Solo配合使用，請參閱在我們網站上的
兼容性頁面，以檢查您的手機是否與Parrot Zikmu Solo兼容，並參閱相應的
配對方法: www.parrot.com/uk/compatibility.
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欲瞭解更多資訊
請在我們的網站上參閱Parrot Zikmu Solo的支援頁面: 
www.parrot.com/uk/support/parrot-zikmu-solo.
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符合聲明

Parrot SA，法國巴黎，174 quai de Jemmapes，75010，以其獨立責任性聲
明，Parrot Zikmu Solo音箱符合技術標準EN300328, EN300220, EN301489-
17, EMC 204/108/EEC指令規定之IEC60065標準，電氣安全指令：2006/95/
CE，以及無線電及通訊終端指令 (R&TTE): 1999/5/EC。
巴黎認證編號394 149 496 

安全說明
注意：為了減少火災及電擊風險，請您不要將此設備暴露在雨中或潮濕環境
中。

1. 請閱讀本使用說明。
2. 請妥善保存本使用說明。
3. 請重視所有警告事項。
4. 請遵守所有說明指示。
5. 請勿在液體附近使用此設備。
6. 僅可用乾布清潔設備。
7. 請勿堵塞通風出口。按照製造商的說明安裝。
8. 請不要將設備放置在任何熱源附近。如散熱器、爐灶或其他產生熱量的器
具（包括放大器）。
9. 請勿竄改設備的兩極插頭或接地插頭。兩極插頭由兩個金屬片組成，其中
一個大於另一個。接地插頭有兩個金屬片和一個接地支線組成。最大的金屬
片和接地支線在您使用設備時，保障您的安全。如果附帶的接頭與您的電氣
設施不符，請向電工諮詢，以將之前的設施替換。
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10. 請勿踩踏設備電源線，並避免捏夾插頭。將其置於合適的插孔中。請保
護好設備的插頭。
11. 請使用製造商指定的連接設備/配件。
12. 在有閃電或長時間不用的情況下，請拔下設備電源。
13. 如需檢修設備，請聯繫有資質的服務商。當設備發生損壞，如電源線故
障時，需要進行檢修。當有液體物質濺到設備上，或有異物插入設備時，同
樣需要進行檢修。另外，當設備掉落、翻到、淋雨或受潮，以及當其無法正
常運轉時，同樣需要進行檢修。
14. 請勿使液體滲入設備中，或噴濺到設備上。請勿將盛液體的物品，如花
瓶放置於設備上。
15. 為確保該設備完全斷電，請將設備的電源線從電源插座中拔出。
16. 請確保與電源斷開的電源線可自如取用。
17. 為降低電擊風險，請勿拆裝音箱，請勿擰下音箱下部的螺絲。
18. 請勿拆裝音箱，或擰下任何螺絲。
最高使用溫度：40°C

警語： (電信管制射頻器材使用)
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得
擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現
象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依
電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科
學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Copyright
Copyright © 2012 Parrot. 
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사용 가이드북

가이드북과 관련해
Parrot(Parrot)사는 종이 소비를 줄이고 환경보호 차원에서 인쇄지로 된 사
용설명서 보다는 온라인 사용설명서에 더 큰 비중을 두고 있습니다. 따라서 
이 Parrot Zikmu Solo 사용 가이드북은 기계를 쉽게 사용할 수 있도록 중요
한 사용법만 제공하고 있으며 더 자세한 사용법을 알고 싶으시면 웹사이트 
www.parrot.com에서 ‘시스템 지원(Support)’을 클릭해 보시면 됩니다(보충 
설명서, FAQ, 소프트웨어 참조).

차례

사용 시작
iPod®

Wi-Fi®

블루투스(Bluetooth®)
잭(Jack)
문제발생 시
일반정보 
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149
151
152
155
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사용 시작

주목: 사용 설명서에서 ‘iPod’는 ‘iPod®’과 ‘iPhone®’를 가리킵니다. ‘Smart-
phone(스마트폰)’은 전화나 태블릿을 가리킵니다.

전원에 연결
제공된 배전선을 이용해 스피커 시스템을 플러그에 연결합니다(도식 p.4).
>스피커 시스템이 자동으로 켜집니다. 아이콘  이 몇 초간 깜빡이다가 불
이 켜집니다.

리모컨
제공된 건전지를 알맞은 위치에 넣습니다(도식 p.4).
주목: CR2032 타입 건전지만 사용해야 합니다.

Parrot Zikmu Solo 켜기/끄기
스피커 시스템을 켜거나 끄려면 리모컨이나 전원 버튼  을 누릅니다.
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측면의 버튼 커버 열기
Wi-Fi, 블루투스, Reset 버튼을 누르려면 Parrot Zikmu Solo의 자석 처리된 
측면의 커버를 열어야 합니다(도식 p.5).

버튼 기능

짧게 누르기 : WPS 기술을 통해 모뎀이나 무
선 라우터로 Wi-Fi를 연결합니다(Wi-Fi 섹션
>WPS 통한 연결 참조).

길게 누르기 : Wi-Fi와 이더넷 파라미터를 다시 
초기 설정합니다.

짧게 누르기 : 블루투스(Bluetooth)를 통해 Par-
rot Zikmu Solo에 불이 들어오게 합니다. 이 스
피커 시스템과 처음으로 사용하는 블루투스에 
연결하려면 이 버튼을 반드시 눌러야만 합니다(
블루투스>연결 섹션 참조).

길게 누르기 : 스피커 시스템에 연결된 것을 제
외한 모든 페어링(pairing)이 제거됩니다.

Reset 스피커 시스템을 다시 초기 설정합니다.
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오디오 소스 선택
Parrot Zikmu Solo를 통해, Wi-Fi로 연결된 컴퓨터나 블루투스로 연결된 컴
퓨터 및 스마트폰, iPod, 아날로그 오디오 플레이어, 광학디지털 오디오 출력
의 TV나 DVD 플레이어 등 다양한 오디오 소스를 사용할 수 있습니다.

작동 가능한 소스 가운데 오디오 소스를 바꾸려면 리모컨의 ‘소스(SOURCE) 
’ 버튼을 누르면 됩니다.
노래 한 곡이 재생되고 있는 동안에 두 번째 소스로부터 또 다른 곡을 재생
시키면 이 새로운 소스가 자동으로 선택되고 첫 번째 소스의 노래 곡 재생은 
자동으로 멈춰집니다. 단, 첫 번째 소스가 연결 잭으로 스피커 시스템에 연결
된 오디오 플레이어일 경우에는 예외입니다.

볼륨 조절

버튼 기능

볼륨을 높입니다.

볼륨을 낮춥니다.
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iPod

주목: 이 스피커 시스템과 호환되는 아이디바이스(iDevices)에 관해 더 자
세한 정보를 얻고 싶으면 Parrot Zikmu Solo의 ‘시스템 지원(Support)’ 페
이지를 검색하시면 됩니다.

독 어댑터(dock adapter) 사용
Parrot Zikmu Solo는 2개의 독 어댑터와 함께 제공됩니다. 이 독 어댑터는 
iPhone 4S/iPhone 4와 iPhone 3GS /  iPhone 3G의 어댑터와 일치합니다. 
Parrot Zikmu Solo를 iPod와 함께 사용하고 싶으면 iPod와 같이 제공된 어
댑터를 사용하십시오.
독 어댑터를 끼우려면 iPod 커넥터 위에 놓고 양쪽 끝을 눌러주십시오.

iPod 연결
이 스피커 시스템에 독 어댑터를 일단 선택하고 끼우고 나면,

1. iPod 이어폰을 끕니다. 
2. iPod을 스피커 시스템에 끼웁니다(도식 p.6). 

>iPod이 충전되면 iPod 음악파일을 재생할 수 있습니다.
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애플리케이션 다운로드
App Store이나 Google play에 접속해서 Parrot Audio Suite 애플리케이션
을 무료로 다운로드 받으십시오. 이 애플리케이션을 통해 스피커 시스템의 
오디오 파라미터를 조정할 수 있고 스피커 시스템을 Wi-Fi 망에 쉽게 연결
할 수 있습니다.
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Wi-Fi

시작에 앞서
Window®XP (SP2 또는 그 이후 버전), Windows Vista®, Windows® 등의 
응용 시스템을 갖춘 모든 PC에서 그리고 MAC OS X 10 버전의 MAC에서 
Wi-Fi를 통해 Parrot Zilmu Solo로 음악을 전송할 수 있습니다.

인터넷 연결을 그대로 유지하면서 Wi-Fi를 통해 Parrot Zikmu Solo에 음악
을 전송하고 싶다면 Wi-Fi 포트가 필요하며 Wi-Fi망에 Parrot Zikmu Solo를 
연결해야 합니다. 반대의 경우, Parrot Zikmu Solo에 의해 생긴 Wi-Fi망에 
접속할 수 있습니다 : SoloNet-xx.xx.

주목: Wi-Fi 모드 상태의 Parrot Zikmu Solo 성능은 주로 모뎀/라우터의 
성능에 달려 있습니다. 특정 장애물(벽, 간막이, 금속…)이 Wi-Fi 포트와 
Parrot Zikmu Solo사이에 있을 경우, Parrot Zikmu Solo의 음질이 영향을 
받을 수 있습니다. 소리전달에 문제가 발생할 경우에는 스피커 시스템의 위
치를 옮겨 보십시오.

Parrot Zikmu Solo를 Wi-Fi망에 연결하는 데는 여러 가지 방법이 있습니다. 
이 같은 연결 방식들은 웹사이트 www.parrot.com에 Parrot Zikmu Solo의 
보충 설명서에 자세하게 소개되어  있습니다.
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WPS와 연결
모뎀이나 라우터가 WPS 기능을 지원한다면, 

1. 모뎀이나 무선 라우터의 WPS 버튼을 누릅니다. 더 자세한 정보를 원하
시면 장치와 관련된 자료를 검색해보십시오.

2. 자석 처리 된 측면 커버 뒤에 위치한 Parrot Zikmu Solo 버튼  을 
누릅니다. 
>이 버튼 옆에 위치한 녹색 불이 깜빡입니다. 제대로 연결이 이루어지
면 불이 켜진 상태로 계속 유지됩니다.

RJ45 케이블과 연결

주목: 케이블망 또는 이더넷 케이블이라고도 불리는 RJ45 케이블은 Parrot 
Zikmu Solo와 함께 제공되지 않습니다.

1. RJ45 케이블을 이용해 Parrot Zikmu Solo에 컴퓨터를 연결합니다(도
식 p.8).

2. 컴퓨터에서 인터넷 웹 검색 프로그램을 실행해 주소창에서 http://zik-
mu-solo.local/wifi로 들어갑니다. 
>사용 가능한 Wi-Fi망 리스트가 나옵니다.

3. Wi-Fi망을 선택합니다.
4. WEP/WPA/WPA2 키를 입력하라고 하면 키를 입력하고 ‘Apply’를 클릭

합니다.
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iPhone과 연결
iPod Touch 2G(또는 더 높은 버전)나 iPhone 3(또는 더 높은 버전)를 갖
고 있다면,

1.  App Store에 접속해서 Parrot Audio Suite 애플리케이션을 무료로 다운
로드 합니다.

2. Parrot Zikmu Solo에 iPhone을 설치하거나(도식 P.6) 블루투스를 통해 
스피커 시스템에 iPhone을 연결합니다(블루투스 섹션 > 연결 참조).

3. Parrot Audio Suite 애플리케이션을 실행하고 ‘Wi-Fi’를 누릅니다. 
> 사용 가능한 Wi-Fi망 리스트가 나옵니다.

4. Wi-Fi망을 선택하고 WEP/WPA/WPA2 키를 입력하라고 하면 키를 입
력합니다.

5. ‘재결합(join)’을 누릅니다. 
> Parrot Zikmu Solo가 바로 Wi-Fi망에 연결됩니다.

수동 연결
Parrot Zikmu Solo가 장애로 인해 Wi-Fi망을 발생시킬 수 있는데 이 망에 접
속해 Parrot Zikmu Solo를 Wi-Fi망에 연결할 수 있습니다.

주목: Parrot Zikmu Solo가 이미 Wi-Fi망에 연결되었다면 Parrot Zikmu 
Solo에 Wi-Fi망이 발생되지 않을 것입니다. 2초간 버튼  을 눌러 Parrot 
Zikmu Solo의 Wi-Fi 파라미터를 다시 초기설정 해야 합니다.
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1. 컴퓨터에서 Wi-Fi망 검색을 실행합니다.
2. 라우터/모뎀으로 연결했던 방식과 똑같이 “SoloNet-xx.xx”망에 접속

합니다.

주목: 이 때 일시적으로 인터넷 접속이 안될 수 있는데 모뎀/무선 라우터에 
다시 연결하면됩니다.

3.  컴퓨터나 스마트폰에 웹 검색 프로그램을 실행해 주소창에서 http://
zikmu-solo.local로 들어갑니다.

4. ‘Wi-Fi 구성(Configuration Wi-Fi)’을 클릭합니다. 
>사용 가능한 Wi-Fi망 리스트가 나옵니다.

5. Wi-Fi망을 선택합니다.
6. WEP/WPA/WPA2 키를 입력하라고 하면 키를 입력하고 ‘Apply’를 클릭

합니다.

웹 인터페이스 사용
Parrot Zikmu Solo의 웹 인터페이스는 오디오 파일을 재생시키고 여러 가지 
파라미터(오디오, 블루투스)를 변경하는 역할을 합니다. 컴퓨터나 스마트폰, 
태블릿을 통해 웹 인터페이스에 접속할 수 있습니다.

1. 이전 섹션에 명시된 방법들 가운데 하나를 이용하여 Parrot Zikmu Solo
를 Wi-Fi망에 연결합니다.

2. 컴퓨터나 스마트폰에서 웹 검색 프로그램을 실행시킵니다.
3. 주소창에서 http://zikmu-solo.local(스피커 시스템 이름을 변경했을 

경우에는 http://[new-name])로 들어갑니다. 
>Parrot Zikmu Solo의 웹 인터페이스가 나옵니다. 
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블루투스

스마트폰과 같이 사용
Parrot Zikmu Solo를 사용해 스마트폰에 저장된 음악 파일을 들을 수 있습니
다. 이를 위해서는 스마트폰에 블루투스 프로파일 A2DP(Advanced Audio 
Distribution Profile)가 지원되어야만 합니다.

주목: 전화기가 Parrot Zikmu Solo와 호환이 가능한지 확인하고 적절한 페
어링(pairing) 방식을 검색하려면 웹 사이트의 ‘호환성’ 페이지를 검색하시
면 됩니다 : www.parrot.com/uk/compatibility.

컴퓨터와 같이 사용
블루투스 기능을 지원하는 모든 PC에서 그리고 MAC OS X 10 버전의 MAC
에서 블루투스를 통해 Parrot Zikmu Solo로 음악을 전송할 수 있습니다. 컴
퓨터와 Parrot Zikmu Solo를 연결하는 정확한 절차는 가지고 있는 컴퓨터와 
블루투스 버전에 따라 다를 수 있습니다. 더 자세한 정보를 얻고 싶으면 가지
고 있는 기계 설명서나 인터넷 사이트 www.parrot.com에서  Parrot Zikmu 
Solo의 ‘시스템 지원(support)’ 페이지를 검색하시면 됩니다.
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연결
Parrot Zikmu Solo를 스마트폰이나 컴퓨터와 같이 사용하기 전에 우선 두 기
기를 서로 연결해야 합니다. 그러나 기기를 처음 사용하는 것이라면 두 기기
를 연결하기 전에 먼저 페어링(pairing) 작업부터 해야 합니다. 이 같은 작업
은 기기 하나에 한 번씩만 하면 됩니다.

1. Parrot Zikmu Solo를 켭니다.
2. 스피커 시스템의 자석 처리 된 측면 커버를 엽니다(도식 P.5).
3. 버튼  을 누릅니다.  

>버튼 옆에 위치한 녹색 불이 깜빡이기 시작합니다. 또 다른 블루투스 
주변기기들에 의해 Parrot Zikmu Solo에 2분 동안 불이 켜집니다.

4. 스마트폰이나 컴퓨터에서 블루투스 주변기기 검색을 실행합니다.
5. <Zikmu-Solo>를 선택합니다.
6. PIN 코드를 입력하라고 하면 “0000”을 입력합니다. 

>Parrot Zikmu Solo가 이제 기계와 페어링(pairing)됩니다. 
>Parrot Zikmu Solo의 측면 커버를 다시 설치할 수 있습니다.

7. 두 기기를 연결한 다음 스마트폰이나 컴퓨터에 음악파일 재생을 실행하
면 스피커 시스템을 통해 노래를 들을 수 있습니다.

스마트폰에 NFC 기능이 있다면 iPhone 커넥터에서 Parrot Zikmu Solo를 터
치해서 연결을 실행할 수도 있습니다(도식 p.8). 스피커 시스템을 터치해야 
하는 스마트폰의 위치는 모델에 따라 다릅니다. 더 자세한 정보를 위해서는 
스마트폰 사용법을 검색하는 것이 좋습니다.
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잭

오디오 케이블잭/잭을 이용해 Parrot Zikmu Solo에 아날로그 오디오 플레이
어(예 : CD 플레이어, TV)를 연결할 수 있습니다. 이를 위해서는 스피커 시
스템 아래에 위치한 커넥터잭에 케이블을 연결하고(도식 p.7) 오디오 플레
이어에 음악파일 재생을 실행시킵니다. 광학 디지털 오디오 출력 내장된 기
계에 Parrot Zikmu Solo를 연결하려면 토스링크 어댑터/제공된 잭을 이용해
야 합니다(도식 p.7).

주목: 소리의 포화현상 문제를 피하기 위해서는 오디오 플레이어보다는 
Parrot Zikmu Solo에서 볼륨을 높이는 것이 더 좋습니다. Parrot Audio Suite 
애플리케이션에서 사용할 수 있는 동시 녹음장치 덕분에 각각의 소스에 대한 
기본 음량을 조절할 수 있고 갑자기 소리가 커지는 현상(소스 변화로 소리가 
너무 크게 나는 경우)을 피할 수 있습니다.

주목: 이 같은 장애를 피하려면 커넥터가 제대로 작동되는지 확인해야 합
니다.
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문제 발생 시

다시 초기화
Parrot Zikmu Solo의 파라미터를 다시 초기화하려면 측면의 버튼 커버를 열
고(도식 P.5) 2초간 버튼을 누릅니다. 
블루투스를 통해 Parrot Zikmu Solo에 연결된 오디오 플레이어에 문제가 발
생했을 시에는,

1. 오디오 플레이어를 끕니다.

2. 측면의 버튼 커버를 열고(도식 p.5) 2초간 버튼  을 누릅니다.
3. Parrot Zikmu Solo와 오디오 플레이어간의 블루투스 연결을 다시 실행

합니다.

Parrot Zikmu Solo에 문제가 있어서 다시 켜려면 측면의 버튼 커버를 열고(
도식 P.5) ‘Reset’버튼을 누릅니다.

공장 초기화 세팅으로 돌아가고 싶으면 2초간 버튼  을 누르면 됩니다.

주목: Parrot Audio Suite 애플리케이션을 이용해서 이 같은 초기화를 실행
할 수 있습니다.
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리모컨 연결
Parrot Zikmu Solo 리모컨이 작동이 되지 않는 것 같으면,

1. 건전지가 제대로 끼워져 있는지 확인합니다(도식 P.4).
2. Parrot Zikmu Solo를 다시 켭니다.
3. ‘SOURCE(소스)’ 버튼  들을 동시에 누르고 스피커 시스템에 리모컨

을 연결합니다. 이 같은 작동을 하려면 스피커 시스템을 다시 켜고 1분 
기다려야 합니다.

업그레이드
Parrot Zikmu Solo를 최근 버전으로 언제든지 업그레이드 할 수 있습니다. 
웹 인터페이스를 사용하면 업그레이드가 가능한지 쉽게 알 수 있고 클릭 몇 
번만 하면 스피커 시스템에 업그레이드를 할 수 있습니다.
iPod를 갖고 있다면 스피커 시스템의 버전 번호도 확인할 수 있습니다. 이
를 위해서는 iPod를 Parrot Zikmu Solo에 연결한 뒤 iPhone을 갖고 있는 
경우에는 조정>일반>설명(Réglages > Général > Informations)을 선택하
고 iPod를 갖고 있는 경우에는 조정>설명(Réglages > Informations)을 선
택합니다. “Parrot Zikmu Solo by Starck”가 나올 때까지 게시된 설명을 훑
어보십시오.

호환성
전화기를 Parrot Zikmu Solo와 사용할 수 없다면 웹 사이트의 ‘호환성’ 페
이지를 검색해 전화기가 Parrot Zikmu Solo와 호환이 가능한지 확인하고 
적절한 페어링(pairing) 방식을 찾아보아야 합니다: www.parrot.com/uk/
compatibility.
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더 자세한 정보
웹 사이트에서 Parrot Zikmu Solo의 ‘시스템 지원(support)’ 페이지를 검색
합니다. www.parrot.com/uk/support/parrot-zikmu-solo.
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일반 정보

적합성 신고

Parrot사(주소 : 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France)는 Parrot 
Zikmu Solo 스피커 시스템이 EMC 204/108/EEC 지침과 전기안전 조항 
2006/95/CE, R&TTE 1999/5/EC에 따라 기술규격 EN300328, EN300220, 
EN301489-17, IEC60065에 부합한다는 사실을 신고합니다. RSC Paris n 
394 149 496

안전에 관한 설명서
주의사항: 화재나 감전의 위험을 줄이기 위해 기계가 비를 맞지 않도록 하고 
습기가 많은 곳에 두지 않도록 합니다.

1.설명서를 읽습니다.
2.설명서를 잘 보관해 둡니다.
3.모든 주의사항을 명심해야 합니다.
4.모든 지시사항들을 따릅니다.
5.액체 가까이에서 이 기계를 사용하지 않습니다.
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6.마른 헝겊으로만 기계를 닦아야 합니다.
7.환기구를 막아서는 안됩니다. 제조사의 설명에 따라 기계를 설치해야 합
니다.
8.기계를 난방기나 가스 불 등 열을 발생시키는 기계 가까이에 설치하지 마
십시오. 
9.커넥터의 +극과 –극, 접지를 제 위치에 끼워야 합니다. 양극으로 된 커넥
터는 2개의 금속 플러그로 구성되어 있는데 하나가 또 다른 하나보다 좀 더 
넓습니다. 접지 커넥터는 금속 플러그 2개와 하나의 접지선으로 구성되어 있
습니다. 가장 넓은 금속 플러그와 접지선은 기계를 안전하게 사용할 수 있도
록 도와줍니다. 제공된 커넥터가 기계를 설치하는데 맞지 않으면 전기기사
를불러 교체해야 합니다.
10.기계의 전선을 밟으면 안되고 커넥터에 손상이 가지 않도록 주의해야 합
니다. 적절한 전선 집합장치 안에 정리해 기계의 커넥터를 보호해야 합니
다.
11.제조사에서 명시한 부속품만 사용해야 합니다.
12.폭풍우가 왔거나 장기간 기계를 사용하지 않았을 경우에는 기계의 전원
을 꺼 놓아야 합니다.
13.기계에 문제가 발생했을 시에는 지정된 서비스 센터에 연락을 해야 합니
다. 전선 불량 등 기계가 훼손되었을 때뿐만 아니라 기계에 액체가 쏟아졌거
나 기계에 이물질이 들어갔을 때에도 서비스를 받을 수 있습니다. 또한 기계
가 떨어지거나 비를 맞거나 습기에 노출된 후에도 가능하며 기계가 제대로 
작동하지 않을 때에도 수리를 받을 수 있습니다.
14.기계에 액체가 스며 들지 않도록 주의해야 합니다. 꽃병과 같이 액체가 담
긴 물건을 기계 위에 놓지 않습니다.
15.기계의 전기접속을 완전히 끊기 위해서는 전기 플러그에서 기계의 배전
선을 빼내야 합니다.
16.전기를 공급하고 차단하는 전선을 언제나 쉽게 조작할 수 있도록 해야 
합니다.
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17.감전의 위험을 줄이기 위해 스피커 시스템을 분해하지 말고 스피커 시스
템 아래에 있는 못을 빼지 마십시오.
18.스피커 시스템을 분해하지 말고 기계에 있는 어떤 못도 빼지 마십시오. 
사용 시 최대 온도 : 40°C

Copyright
Copyright © 2012 Parrot. 
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คู่มือการใช้งาน แบบรวดเร็ว

ในคู่มือนี้
เพื่อลดการใช้กระดาษและให้คุณได้เป็นส่วนหน่ึงในการรับผิดชอบรักษาส่ิงแวดล้อม 
Parrot สนับสนุนให้ดูเอกสารออนไลน์แทนการพิมพ์ นี่คือคู่มือแบบง่ายของ Parrot 
Zikmu Solo ซึ่งให้คำาแนะนำาที่สำาคัญเพื่อให้ง่ายต่อการใช้อุปกรณ์ สามารถหาข้อมูลเพิ่
มเติมได้ที่หัวข้อ ความช่วเหลือ ที่เว็บไซต์ www.parrot.com : คำาแนะนำาฉบับสมบูรณ์ 
คำาถามที่พบบ่อย การฝึกใช้งาน...

ข้อมูลย่อๆ

การใช้งานครั้งแรก
iPod®

Wi-Fi®
Bluetooth®

แจ็ค
ในกรณีที่เกิดปัญหา
ข้อมูลทั่วไป

160
163
165
169
171
172
175 
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การใช้งานครั้งแรก
หมายเหต : เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ กำาหนดให้ใช้คำาว่า «iPod» แทนคำาว่า iPod 
® และ iPhone® (โหมดเพลง) ในคู่มือฉบับนี้ กำาหนดให้ใช้คำาว่า «สมาร์ทโฟน» 
แทนโทรศัพท์และแท็บเล็ต 

การเชื่อมต่อกับสายไฟ
เสียบสายไฟของลำาโพงเข้ากับสายไฟ (รูปหน้า 4)
> ลำาโพงจะเปิดโดยอัตโนมัติ ไอคอน  จะกระพริบสองสามวินาทีแล้วสว่างขึ้น

รีโมทคอนโทรล
ใส่แบตเตอรี่ (ที่ให้มา) ในช่องที่กำาหนด (รูปหน้า 4)
หมายเหต : ใช้เฉพาะแบตเตอรี่ CR2032 เท่านั้น

เปิด / ปิด Parrot Zikmu Solo
กดปุ่ม  บนรีโมทหรือแผงควบคุมเพื่อเปิด / ปิดลำาโพง
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การเอาฝาครอบออก
กดปุ่มเพื่อเข้าใช้ Wi-Fi, Bluetooth และตั้งค่าใหม่ เอาฝาครอบแถบแม่เหล็กของ 
Parrot Zikmu Solo ออก (รูปหน้า 5)  

ปุ่ม ฟังกัชั่น

กดสั้นๆ : ติดตั้งโมเด็ม Wi-Fi หรือเราเตอร์สัญญา
ณไร้สายที่รองรับเทคโนโลยี WPS (ดูที่ Wi-Fi > 
การเชื่อมต่อกับ WPS).

กดค้างไว้  : ตั้งค่า Wi-Fi และอีเทอร์เน็ตใหม่

กดสั้นๆ : ตั้งค่าให้มองเห็น Parrot Zikmu Solo 
ผ่าน Bluetooth คุณต้องกดปุ่มนี้เพื่อเชื่อมต่ออุปก
รณ์ Bluetooth ที่ใช้เป็นครั้งแรก (ดู Bluetooth > 
การเชื่อมต่อ).

กดค้างไว้:ลบการจับคู่ทั้งหมด(ยกเว้นที่กำาลังจับคู่อยู่)

ตั้งค่าใหม่ ตั้งค่าอุปกรณ์ที่ให้มาใหม่
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การเลือกแหล่งเพลง
สามารถใช้แหล่งเสียงอื่นกับ Parrot Zikmu Solo ได้ : คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อผ่าน 
Wi-Fi คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth iPod เสียงแอนาล็อก 
โทรทัศน์ หรือเครื่องเล่น DVD ที่มีเสียงดิจิตอลแบบออฟติก
กดปุ่ม แหล่งข้อมูล บนรีโมทเพื่อเปลี่ยนแหล่งเสียงจากแหล่งที่เลือกอยู่
หากขณะกำาลังเล่นเพลง แล้วเลือกเล่นเพลงอื่นจากอีกแหล่งหนึ่ง อุปกรณ์จะเลือกแห
ล่งใหม่โดยอัตโนมัติ เพลงจากแหล่งแรกหยุดโดยอัตโนมัติหากมิใช่เครื่องเล่นเพลงที่
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ให้มาผ่านแจ็ค

ปรับเสียง

ปุ่ม ฟังก์ชั่น

เพิ่มเสียง  

ลดเสียง
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iPod

หมายเหต : ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้า ความช่วยเหลือของ Parrot Zikmu Solo เกี่ยวกับ 
iDevices ที่รองรับอุปกรณ์ที่ให้มา

การใช้อะแดปเตอร์
Parrot Zikmu Solo ประกอบด้วยอะแดปเตอร์สองตัว สามารถใช้ได้กับอะแดปเตอร์ของ 
iPhone 4S / iPhone 4 และ iPhone 3GS / iPhone 3G หากต้องการใช้ Parrot 
Zikmu Solo กับ iPod ให้ใช้อะแดปเตอร์ที่ให้มากับ iPod

ใส่อะแดปเตอร์ โดยวางบนตัวเชื่อม iPod แล้วกดทั้งสองด้าน

เชื่อมต่อ iPod
เมื่อเลือกและใส่อะแดปเตอร์บนอุปกรณ์ที่ให้มา : 

1. ยกเลิกการเชื่อมต่อหูฟังโทรศัพท์จาก iPod 
2. ใส่ iPod กับลำาโพง (รูปหน้า 6) 

> iPod เริ่มชาร์จ สามารถเริ่มเล่นไฟล์เพลงบน iPod ได้
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ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น
ลงชื่อเข้าใช้ใน App StoreSM หรือ Google Play® และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Par-
rot Audio Suite ฟรี แอปพลิเคชั่นนี้จะให้คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียงของอุปกรณ์
และง่ายต่อการเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi
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Wi-Fi

ก่อนเริ่มใช้งาน
สามารถโอนเพลงผ่าน Wi-Fi บน Parrot Zikmu Solo ได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเ
ครื่องที่มีระบบปฏิบัติการ Windows® XP (SP 2 หรือสูงกว่า) Windows Vista® Win-
dows® 7 และ Mac เวอร์ชั่น MAC OS X 10
หากตอ้งการโอนเพลงผ่าน Wi-Fi บน Parrot Zikmu Solo ขณะกำาลงัเช่ือมตอ่อนิเตอรเ์น็ต 
จะต้องมีจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi และเชื่อมต่อ Parrot Zikmu Solo กับเครือข่าย Wi-Fi หรือ 
คุณสามารถเชื่อมต่อเครือข่าย Wi-Fi ใน Parrot Zikmu Solo ได้: SoloNet-xx.xx. 

หมายเหต : การใช้โหมด Wi-Fi ของ Parrot Zikmu Solo ขึ้นอยู่กับโมเด็ม / เราเตอร์ 
เป็นหลัก คุณภาพเสียงของ Parrot Zikmu Solo อาจได้รับผลจากสิ่งกีดขวาง (ผนัง 
ฉาก โลหะ...) ซึ่งอยู่ระหว่างจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Parrot Zikmu Solo เปลี่ยนตำาแ
หน่งใหม่หากเกิดปัญหาในการส่งสัญญาณ 

มีหลายวิธีในการเชื่อมต่อ Parrot Zikmu Solo กับเครือข่าย Wi-Fi ขั้นตอนการ
เชื่อมต่อระบุไว้ในคู่มือการใช้ Parrot Zikmu Solo ฉบับสมบูรณ์ ดูได้ที่เว็บไซต์  
www.parrot.com
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การเชื่อมต่อกับ WPS
หากโมเด็ม / เราเตอร์รองรับเทคโนโลยี WPS : 

1. กดปุ่ม WPS บนโมเด็มหรือเราเตอร์ไร้สาย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารประก
อบ 

2. กดปุ่ม  บน Parrot Zikmu Solo ที่อยู่ด้านหลังแม่หล็กด้านหน้า 
> ไฟสีเขียวถัดจากปุ่มกระพริบขึ้น ซึ่งจะติดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับสาย RJ45

หมายเหต : สาย RJ45 หรือที่เรียกว่าสายเครือข่ายหรือสายอีเทอร์เน็ตไม่ได้ให้มากับ 
Parrot Zikmu Solo:

1. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์กับ Parrot Zikmu Solo โดยใช้สาย RJ45 (รูป หน้า 
8)

2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดเบราว์เซอร์เว็บไซต์แล้วใส่ http://zikmu-solo.local/
wifi ในแถบที่อยู ่
> จะปรากฎเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้ขึ้น 

3.  เลือกเครือข่าย Wi-Fi 
4.  ใส่ WEP / WPA / WPA2 หากถาม แล้วคลิก ใช้งาน
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การเชื่อมต่อกับ iPhone
หากใช้ iPod Touch 2G (หรือสูงกว่า) หรือ iPhone 3 (หรือสูงกว่า) :

1. ลงชื่อเข้าใช้ App StoreSM และดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Parrot Audio Suite 
ฟรี 

2. ใส่ iPhone บน Parrot Zikmu Solo (รูป หน้า 6) หรือเชื่อมต่อกับลำาโพงผ่าน 
Bluetooth (ดู Bluetooth > เชื่อมต่อ)

3. เริ่มแอปพลิเคชั่น Parrot Audio Suite แล้วกด Wi-Fi  
> จะปรากฎเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้ขึ้น 

4. เลือกเครือข่าย Wi-Fi ใส่ WEP / WPA / WPA2 หากถาม
5. กด Rejoindre. 

> ตอนนี้ Parrot Zikmu Solo เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว 

การเชื่อมต่อด้วยตนเอง
Parrot Zikmu Solo มีเครือข่าย Wi-Fi ที่ตั้งค่ามาจากโรงงาน สามารถเชื่อมต่อเครือข่
ายนี้เพื่อเชื่อมต่อ Parrot Zikmu Solo กับเครือข่าย Wi-Fi ได้

หมายเหต : หาก Parrot Zikmu Solo เชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อยู่แล้ว 
ก็จะไม่สร้างเครือข่าย Wi-Fi จะต้องตั้งค่า Wi-Fi ของ Parrot Zikmu Solo 
ใหม่ก่อนโดยกดปุ่ม   ค้างไว้ 2 วินี
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1. ค้นหาเครือข่าย Wi-Fi บนคอมพิวเตอร์
2. เชื่อมต่อเครือข่าย «SoloNet-xx.xx» (วิธีเดียวกับที่สร้างการเชื่อมต่อกับเราเตอ

ร์ / โมเด็ม)

หมายเหต : จะสูญเสียการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตชั่วคราว สามารถเชื่อมต่อโมเด็ม / เรา
เตอร์ไร้สายได้ตามตอนท้ายของขั้นตอนนี้

3.  บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เปิดเบราว์เซอร์ของเว็บแล้วใส่ http://
zikmu-solo.local ในแถบที่อยู่

4. คลิก สร้าง Wi-Fi. 
> จะปรากฎเครือข่าย Wi-Fi ที่สามารถใช้ได้ขึ้น 

5. เลือกเครือข่าย Wi-Fi 
6. ใส่ WEP / WPA / WPA2 หากถาม แล้วคลิก ใช้งาน

ใช้อินเตอร์เฟซของเว็บ
อินเตอร์เฟซเว็บของ Parrot Zikmu Solo สามารถควบคุมการเล่นไฟล์เสียงและเป
ลี่ยน (เสียง Bluetooth)ได้ สามารถเข้าถึงได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน 
หรือแท็บเล็ต

1.  เชื่อมต่อ Parrot Zikmu Solo กับเครือข่าย Wi-Fi โดยใช้วิธีที่อธิบายไว้ก่อนหน้า
นี้

2. บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เปิดเบราว์เซอร์ของเว็บ
3. ใส่ http://zikmu-solo.local (หรือ เกิดข้อผิดพลาด! 

การอ้างไฮเปอร์ลิงค์ไม่ถูกต้อง.เฉพาะที่ หากได้เปลี่ยนชื่อลำาโพง) ในแถบที่อยู่ 
> อินเตอร์เฟซเว็บของ Parrot Zikmu Solo ปรากฏขึ้น  
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Bluetooth

ใช้สมาร์ทโฟน
สามารถใช้ Parrot Zikmu Solo เพื่อฟังไฟล์เพลงที่จัดเก็บบนสมาร์ทโฟนได้ สมาร์
ทโฟนต้องรองรับข้อมูลนี้สำาหรับ Bluetooth® A2DP (ข้อมูลการกระจายเสียงขั้นสูง) 
(Advanced Audio Distribution Profile)

หมายเหต : ตรวจสอบหน้าความเข้ากันได้ของเว็บไซต์เพื่อดูว่าโทรศัพท์สามารถ
เข้ากันได้กับ Parrot Zikmu Solo หรือไม่ และดูขั้นตอนการจับคู่ที่สอดคล้องกัน :  
www.parrot.com/uk/compatibility. 

ใช้กับคอมพิวเตอร์
สามารถโอนเพลงผ่าน Bluetooth ไปยัง Parrot Zikmu Solo จากเครื่องคอมพิวเตอร์ใดๆ 
ที่รองรับ Bluetooth และ Mac เวอร์ชั่นตั้งแต่ MAC OS X 10 ขึ้นไป ขั้นตอนการเชื่อมต่
อระหว่างคอมพิวเตอร์และ Parrot Zikmu Solo แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์และ
เวอร์ชั่นของ Bluetooth ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารสำาหรับอุปกรณ์หรือหน้าความ
ช่วยเหลือของ Parrot Zikmu Solo ที่เว็บไซต์ www.parrot.com 
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การเชื่อมต่อ
ก่อนใช้ Parrot Zikmu Solo กับสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเชื่อมต่ออุป
กรณ์ทั้งสองเข้าด้วยกันก่อน แต่หากเป็นครั้งแรกที่ใช้อุปกรณ์นี้ ต้องจับคู่อุปกรณ์ทั้งส
องเครื่องนี้เข้าด้วยกันก่อนเชื่อมต่อ ซึ่งต้องดำาเนินการขั้นตอนนี้กับอุปกรณ์เพียงแค่ค
รั้งเดียว 

1. เปิด Parrot Zikmu Solo
2. เอาแถบแม่เหล็กด้านหน้าออก (รูป หน้า 5)
3. กดปุ่ม   . 

> ไฟสีฟ้าถัดจากปุ่มกระพริบ ขณะนี้ Parrot Zikmu Solo 
สามารถมองเห็นได้บนอุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่น 2 นาที

4. หาอุปกรณ์ Bluetooth จากสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์
5. เลือก « Zikmu-Solo »
6. ใส่ «0000» หากมีการขอรหัส PIN  

> ขณะนี้ Parrot Zikmu Solo จับคู่กับอุปกรณ์แล้ว 
> สามารถติดตั้งฝา Parrot Zikmu Solo ได้

7. เชื่อมต่ออุปกรณ์สองเครื่อง จากนั้นเริ่มเล่นไฟล์เพลงบนสมาร์ทโฟนหรือเครื่องค
อมพิวเตอร์เพื่อเล่นพลงผ่านลำาโพงได้

หากสมาร์ทโนมีฟังก์ชั่น NFC สามารถเชื่อมต่อได้โดยสัมผัส Parrot Zikmu Solo 
iPhone ที่ตัวเชื่อมต่อได้ (รูป หน้า 8) ตำาแหน่งที่ต้องสัมผัสบนสมาร์ทโฟนแตกต่างกั
นขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือการใช้งาน
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แจ็ค

สามารถเชื่อมต่อเครื่องเล่นเสียงอะนาล็อกได้ (เช่น : เครื่องเล่นซีดี โทรทัศน์) เข้ากับ 
Parrot Zikmu Solo ได้โดยใช้แจ็คสายสำาหรับเสียง / แจ็ค ได้ ดำาเนินการโดย เสียบส
ายเข้ากับแจ็คด้านล่างของเครื่อง (รูป หน้า 7) แล้วเล่นไฟล์เพลงบนเครื่องเล่นเสียง 
หากต้องการเชื่อมต่อ Parrot Zikmu Solo เข้ากับอุปกรณ์เล่นเสียงดิจิตอลแบบออฟติ
คอล ให้ใช้อะแดปเตอร์ / แจ็ค ที่ให้มาด้วย (รูป หน้า 7) 

หมายเหต : เพื่อป้องกันไม่ให้เสียงดังเกินไป ให้เลือกเสียงที่ระดับสูงบน Parrot 
Zikmu Solo แทนเสียงบนเครื่องเล่นเพลง สามารถปรับเสียงได้โดยใช้แอปพลิเคชั่น 
Parrot Audio Suite เพื่อปรับเสียงทุ้มของเสียงจากแต่ละแหล่งและเป็นการหลีกเลี่ย
งเสียงที่ไม่พึงประสงค์ (เสียงดังตามการเปลี่ยนแปลงแหล่งของเสียง)

หมายเหต : ตรวจสอบว่าได้ใส่ตัวเชื่อมอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการสะดุด
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ในกรณีที่เกิดปัญหา

ตั้งเครื่องใหม่
ตั้งค่า Wi-Fi ของ Parrot Zikmu Solo ใหม่ โดยเอาแผงด้านหน้าออก (รูป หน้า 5) 
แล้วกดปุ่ม 2 วินาที   
หากมีปัญหากับเครื่องเล่นเสียงที่เชื่อมต่อกับ Parrot Zikmu Solo ผ่าน Bluetooth:

1. ปิดเครื่องเล่นเสียง
2. เอาแผ่นด้านหน้าออก (รูป หน้า 5) และกดปุ่ม เป็นเวลา 2 วินาที   
3.  เชื่อมต่อ Bluetooth ระหว่าง Parrot Zikmu Solo และเครื่องเล่นเสียงใหม่

หากมีปัญหากับ Parrot Zikmu Solo และต้องการเปิดเครื่องใหม่ ให้เอาฝาออก (รูป 
หน้า 5) แล้วกดปุ่มเปิดเครื่องใหม่ 

หากต้องการตั้งค่าตามค่าที่ตั้งจากโรงงาน กดปุ่ม  ด้านข้าง 2 วินาที

หมายเหต: สามารถตั้งค่านี้ได้ใหม่โดยใช้แอปพลิเคชั่น Parrot Audio Suite
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การใช้กับรีโมท
หากรีโมทคอนโทรลของ Parrot Zikmu Solo ไม่ทำางาน :

1. ตรวจสอบว่าได้ใส่แบตเตอรี่แล้ว (รูป หน้า 4)
2. เปิดเครื่อง Parrot Zikmu Solo
3. กดปุ่ม แหล่ง พร้อมกับ  เพื่อเชื่อมรีโมทกับลำาโพง มีเวลาเพียงแค่หนึ่งนาทีห

ลังเปิดเครื่องใหม่เพื่อดำาเนินการขั้นตอนนี้ 

การอัพเดท
ตรวจสอบว่าได้อัพเดท Parrot Zikmu Solo ล่าสุด การใช้อินเตอร์เฟซของเว็บทำาให้ง่
ายต่อการมองเห็นหากมีการอัพเดท และสามารถทำาได้โดยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้ง 

สามารถตรวจสอบเวอร์ชั่นของเครื่องได้หากใช้ iPod เพียงแค่เชื่อมต่อ l’iPod กับ 
Parrot Zikmu Solo แล้วเลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ หากใช้ iPhone หรือ 
การตั้งค่า > เกี่ยวกับ หากใช้ iPod เลื่อนข้อมูลที่แสดงไปที่ «Parrot Zikmu Solo 
โดย Starck»

ความเข้ากันได้
หากไม่สามารถใช้โทรศัพทืกับ Parrot Zikmu Solo ได้ ให้ตรวจสอบหน้าความเข้ากัน
ได้บนเว็บไซต์เพื่อดูว่าโทรศัพท์เข้ากันได้กับ Parrot Zikmu Solo หรือไม่ และดูขั้นต
อนการจับคู่ที่สอดคล้องกัน : www.parrot.com/uk/compatibility.
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ข้อมูลเพิ่มเติม
ดูหน้าความช่วยเหลือของ Parrot Zikmu Solo ได้ที่เว็บไซต์ :
www.parrot.com/uk/support/parrot-zikmu-solo.
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การรับรองมาตรฐาน

Parrot SA 174 quai de Jemmapes 75010 Paris France ขอรับรองภายใต้ความ
รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวว่า Parrot Zikmu Solo เป็นไปตามมาตรฐานทางเทคนิค 
EN300328 EN300220 EN301489-17 IEC60065 ตาม directives EMC 204/108/
EEC ความปลอดภัยทางไฟฟ้า :2006/95/CE และ R&TTE :1999/5/EC
RSC Paris เลขที่ 394 149 496

คำาแนะนำาเพื่อความปลอดภัย
คำาเตือน : เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อต 
อย่าให้เครื่องโดนฝนหรือความชื้น

1. อ่านคำาแนะนำาเหล่านี้
2. เก็บคำาแนะนำานี้ไว้
3. ใส่ใจต่อคำาเตือนทั้งหมด
4. ปฏิบัติตามคำาแนะนำาทั้งหมด
5. อย่านำาเครื่องไปใช้ใกล้น้ำา
6. ใช้ผ้าแห้งเช็ด
7. อย่ากั้นช่องระบายอากาศ ติดตั้งตามคำาแนะนำาของผู้ผลิต
8. อย่าติดตั้งใกล้แหล่งให้ความร้อน หม้อน้ำา เตาอบ หรือเครื่องอื่นๆ 
(รวมถึงเครื่องขยายเสียง) ที่ปล่อยพลังงานความร้อน
9. อย่าปรับเปลี่ยนปลั๊กสองขั้วหรือสายดินของเครื่อง ปลั๊กสองขั้วมีสองด้าน 
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ด้านหนึ่งกว้างกว่าอีกด้านหนึ่ง ตัวเชื่อมต่อสายดินประกอบด้วยสองด้านและง่ามที่ต่อ
กับสายดิน ทั้งสองด้านและหนึ่งง่ามทำาให้การใช้ปลอดภัยยิ่งขึ้น หากปลั๊กที่ได้รับไม่เ
ข้ากับเต้ารับ ให้ช่างไฟเป็นผู้เปลี่ยนเป็นเต้ารับที่เข้ากัน
10. อย่าเหยียบสายที่ออกมาจากเครื่อง และหลีกเลี่ยงการจับที่ตัวเชื่อมต่อ 
เก็บไว้ในที่เก็บที่เหมาะสม ระวังรักษาตัวเชื่อมของเครื่อง
11. ใช้เฉพาะสิ่งที่ให้มา / อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตระบุไว้เท่านั้น
12. ถอดปลั๊กเครื่องขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและไม่ใช้งานเป็นเวลานาน 
13. ขณะใช้เครื่อง ให้ใช้บริการที่เหมาะสม ต้องขอรับบริการหากเครื่องชำารุด เช่น 
สายไฟมีตำาหนิ และในกรณีที่สารที่เป็นของเหลวหกบนเครื่องหรือมีสิ่งแปลกปลอมอยู่
ข้างใน และหากเครื่องตก สัมผัสกับฝนหรือความชื้น หรือเมื่อทำางานผิดปกติ 
14. อย่าเปิดเครื่องออกเพื่อป้องกันของเหลวรหยดหรือกระเซ็นใส่ 
อย่าวางของที่มีของเหลว เช่น แจกัน ไว้บนเครื่อง
15. ตรวจสอบว่าได้ถอดปลั๊กออกจากสายไฟหลัก 
ดึงสายไฟของเครื่องออกจากเต้ารับ
16. ตรวจสอบว่าได้ยังสามารถจับสายไฟที่ให้มากับเครื่องเพื่อถอดออกจากสายไฟห
ลักได้
17. เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟ้าช็อต อย่าถอดลำาโพงและอย่าถอดสกรูออก
18. อย่าถอดลำาโพงและอย่าถอดสกรู
อุณหภูมิการทำางานสูงสุด : 40°ซ

Copyright
Copyright © 2012 Parrot. 
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クイック 
ユーザーガイド

本ユーザーガイドについて
環境保護への責任および可能な限り環境を尊重するという当社の方針に従い、
紙の消費量を減らすために、Parrotはユーザーガイドを印刷物ではなくオン
ラインドキュメントとして提供することを優先しています。本ガイドは Parrot 
Zikmu Soloの起動方法や、基本的な操作、主な機能の概要を説明していま
す。  詳細な情報については、当社ウェブサイトのwww.parrot.com ： フルユ
ーザーガイド、FAQ、チュートリアルなどをご覧ください。

目次 はじめてご使用になる前に
iPod®
Wi-Fi®
Bluetooth®
有線接続
トラブルシューティング
一般的な情報

178
181
183
187
189
190
193



178 日本語

初めてご使用になる前に
注意： 分かりやすくするために、iPod ® およびiPhone® （ミュージックモード）
は本マニュアル内では«iPod»と記載されます。互換性のある電話またはタブレ
ットは«スマートフォン»と記載されます。  

電源の接続

付属の電源コードを使って、スピーカーを電源に接続してください（図 P.4）。
> スピーカーボックスが自動的に点灯します。 アイコン  が数秒点滅し、その後
点灯します。

リモートコントロール
電池（付属）を所定の場所に挿入してください（図 P4）。
注意： CR2032タイプの電池のみをご使用ください。

Parrot Zikmu Soloをオン / オフにする
リモコンまたはコントロールパネルの  ボタンを押して、スピーカーの電源を
オン/オフにしてください。
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カバーを外す
Wi-Fiボタン、Bluetooth にアクセスしたり、リセットするには、Parrot Zikmu 
Soloの磁気カバーを外してください（図 P5）。 

ボタン 機能

短く押す: EWPSテクノロジーをサポートするモ
デムまたはルーターでWi-Fi接続を確立（Wi-Fi
セクションを参照> WPSを使って接続）します。

長く押す: Wi-FiとEthernetの設定を再初期化
します。

短く押す: Parrot Zikmu Soloを Bluetooth
経由で可視化します。スピーカーと一緒に初めて
使用するBluetooth デバイスを接続するには、
必ずこのボタンを押す必要があります（セクショ
ンBluetooth > 接続を参照）。

長く押す: すべてのペアリングを削除します（スピ
ーカーに接続されているものを除く）。

リセット スピーカーを再初期化します。
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オーディオソースを選択する
Parrot Zikmu Soloを使って様々なオーディオソースを使用することができ
ます：Wi-Fi接続のコンピューター、Bluetooth接続のコンピューターまたはス
マートフォン、iPod、アナログオーディオ機器、光学デジタルオーディオ出力付
のテレビまたはDVDプレイヤー。

有効なソースの中からオーディオソースを変更するには、リモコンのソース ボタ
ンを押してください。

曲の再生中に、2つ目のソースから別の曲の再生を開始すると、新しいソースが
自動的に選択されます。 最初のソースの再生は、これがケーブルコネクターを
経由してスピーカーに接続されたオーディオ機器でない限り、自動的に中断さ
れます。

ボリュームを調整する

ボタン 機能

ボリュームをアップする  

ボリュームをダウンする



日本語 181 

iPod
注意：  スピーカーと互換性のあるiDeviceに関する詳細は、Parrot Zikmu 
Soloのサポートページをご覧ください。

ドックアダプターを使用する
Parrot Zikmu Soloには、2つのドックアダプターが付属されます。 これら
は、iPhone 4S /  iPhone 4 et iPhone 3GS /  iPhone 3Gに対応するも
のです。 Parrot Zikmu SoloをiPodでご利用になりたい場合は、iPod付属
のアダプターをご使用ください。

ドックアダプターを取り付けるには、アダプターをiPodコネクターの上に設置
し、両側を押さえてください。

iPodコネクター 
スピーカーに、適切なドックアダプターを取り付け後：  

1. お使いのiPodからイヤフォンを外して外してください。  
2. スピーカーにiPodを挿入してください（図 P6）。 

> iPodの充電が開始されます。これで、iPodの音楽ファイルを再生するこ
とができます。
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アプリケーションをダウンロードする
App StoreSMまたはGoogle Play® に接続して、無料アプリケーションPar-
rot Audio Suiteをダウンロードしてください。 このアプリケーションは、スピ
ーカーのオーディオ設定の調整や、Wi-Fiネットワークにスピーカーを簡単に
接続することを可能にします。
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ワイヤレス接続

はじめに
Windows® XP (SP 2 またはそれ以降のバージョン）、Windows Vista®
、Windows® 7搭載のPCおよびMAC OS X 10バージョン以降のマックか
ら、Wi-Fi経由でParrot Zikmu Soloに音楽を転送することができます。
インターネットに接続しながらWi-Fi経由でParrot Zikmu Soloに音楽を
転送したい場合は、Wi-Fiアクセスポイントを使ってParrot Zikmu Soloを
Wi-Fiネットワークに接続する必要があります。または、Parrot Zikmu Solo
のWi-Fiネットワークに接続することができます： SoloNet-xx.xx. 

注意： Wi-Fiモードを使用したParrot Zikmu Soloの性能は、基本的にお使
いのモデム/ルーターによって変わります。 また、Parrot Zikmu Soloの音質
は、Wi-FiのアクセスポイントとParrot Zikmu Soloの間にある一部の障害
物（壁、仕切り、金属など）の影響を受けることがあります。転送の際に問題が発
生した場合は、スピーカーの位置を変えてください。  

Parrot Zikmu Soloをご利用のWi-Fiネットワークに接続する方法はいく
つかあります。接続の手順に関する詳細は、当社ウェブサイト（www.parrot.
com）のフルユーザーガイドをご覧ください。
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WPSとの接続
お使いのモデム/ルータが WPS（ワイヤレス保護設定）機能をサポートしてい
る場合：

1. お手持ちのワイヤレスモデムまたはワイヤレスルーターのWPSボタンを押
してください。 詳しい情報は、お使いの機器の使用説明書をご覧ください。  

2. Parrot Zikmu Soloの磁気カバーの裏にある  ボタンを押してくだ
さい。 
> このボタンの横にある緑のライトが点滅します。 接続が確立されると点
灯したままの状態になります。

RJ45ケーブルとの接続

注意： RJ45ケーブル（別名：ネットワークケーブルまたはEthernetケーブル）
は、Parrot Zikmu Soloの付属品ではありません。  

1. お使いのパソコンをRJ45ケーブルを使ってParrot Zikmu Soloに接続
してください（図 P8）。

2. お使いのコンピューターウェブブラウザを起動し、アドレスバーにhttp://
zikmu-solo.local/wifi を入力してください。 
> 利用可能なWi-Fiネットワークリストが表示されます 

3. Wi-Fiネットワークを選択してください。 
4. WEP / WPA / WPA2キーを必要に応じて入力し、その後 適用をクリッ

クしてください。
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iPhoneとの接続
iPod Touch 2G (またそれ以降のバージョン）、もしくはiPhone 3（またはそ
れ以上のバージョン）をお持ちの場合:

1.  App StoreSMに接続して、無料アプリケーションParrot Audio Suite
をダウンロードしてください。 

2. iPhoneをParrot Zikmu Solo （図 P6）に設置、またはBluetoothを
経由してスピーカーに接続してください （Bluetoothセクション > 接続を
参照）。

3. アプリケーションParrot Audio Suiteを起動し、Wi-Fiを押してくださ
い。 
> 利用可能なWi-Fiネットワークのリストが表示されます。  

4. Wi-Fiネットワークを選択してください。 必要に応じて、WEP / WPA / 
WPA2キーを入力してください。

5. 再接続を押してください。. 
> Parrot Zikmu SoloがWi-Fiネットワークに接続されます。  

手動での接続
Parrot Zikmu SoloがWi-Fiネットワークを作るため、このネットワークに接
続してお使いのWi-FiネットワークにParrot Zikmu Soloの接続を確立する
ことができます。 

注意：Parrot Zikmu SoloがすでにＷi-Fiネットワークに接続されている場
合、Parrot Zikmu Solo自身のWi-Fiネットワークを作り出すことはありませ
ん。まず、Parrot Zikmu SoloのWi-Fi設定を再初期化する必要があります。
再初期化する場合は、  ボタンを2秒間押してください。
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1. お使いのコンピューター上で、Wi-Fiネットワークの検出を行ってください。
2. «SoloNet-xx.xx»ネットワークに接続してください（ルーター/モデムとの接続を

確立したのと同じ方法）。

注意： 一時的にインターネットアクセスが失われます。この手順が終了すると、ワイヤレ
スモデム/ルーターに再度接続することができます。

3.  コンピューターまたはスマートフォンでお使いのウェブブラウザを起動し、アドレス
バーにhttp://zikmu-solo.local を入力してください。

4. Wi-Fiの設定をクリックしてください。 
> 利用可能なWi-Fiネットワークのリストが表示されます。  

5. Wi-Fiネットワークを選択してください。  
6. WEP / WPA / WPA2キーを必要に応じて入力し、その後 適用をクリックしてく

ださい。

ウェブ インターフェースを使用する
Parrot Zikmu Soloのウェブインターフェースは、オーディオファイルの再生を管理
し、さまざまな設定を変更することを可能にします（オーディオ、Bluetooth）。お使いの
コンピューターやスマートフォン、またはタブレットからアクセスすることができます。

1. 前のセクションに記載されている方法のひとつを使って、Parrot Zikmu Soloを
Wi-Fiネットワークに接続してください。

2. お使いのコンピューターまたはスマートフォンでお使いのウェブブラウザを起動し
てください。

3. アドレスバーにhttp://zikmu-solo.local （スピーカー名を変更した場合は
http://[新しい名前].local）を入力してください。 
> Parrot Zikmu Soloのウェブインターフェースが表示されます。    

注意： このウェブインターフェースの使用に関する詳細は、 Parrot Zikmu Soloのサ
ポートページ内のチュートリアルをご覧ください。 
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Bluetooth

スマートフォンとの使用
Parrot Zikmu Soloを使って、お使いのスマートフォンに保存されている音楽
ファイルを聞くことができます。 この機能を利用するには、お使いのスマートフ
ォンがBluetooth® A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)を
サポートしている必要があります。

注意： お使いの電話とParrot Zikmu Soloとの互換性と、対応するペアリン
グの手順について確認するには、当社ウェブサイトの互換性に関するページを
ご覧ください（ www.parrot.com/fr/compatibility）。  

コンピューターでの使用
Bluetooth テクノロジーをサポートするすべてのPCおよび MAC OS X 10
バージョン以降のMacから、Bluetooth を経由してParrot Zikmu Solo
に音楽を転送することができます。お使いのコンピューターとParrot Zikmu 
Soloの接続手順は、お使いのコンピューターとBluetoothのバージョンによっ
て異なります。詳細については、お使いの機器のユーザーガイドまたは当社ウェ
ブサイト（www.parrot.com）のParrot Zimku Soloのサポートページを
ご覧ください。 
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接続
お使いのスマートフォンまたはコンピューターでParrot Zikmu Soloをご使
用になる前に、まず2つの機器を接続させる必要があります。このデバイスを初
めて使用する場合は、接続前に2つのデバイスのペアリングを行う必要がありま
す。このプロセスは、1つの機器につき1回だけ必要になります。 

1. Parrot Zikmu Soloのスイッチを入れてください。
2. スピーカーの磁化カバーを取り外してください（図 P.5）。
3.  ボタンを押してください。 

> ボタンの横にある青いライトが点滅します。 Parrot Zikmu Soloが他
のBluetoothデバイスから2分間認識できます。

4. お使いのスマートフォンまたはコンピューターで、Bluetoothデバイスの検
索を開始してください。

5. « Zikmu-Solo »を選択してください。
6. ピンコードの入力が求められたら «0000»を入力してください。  

> Parrot Zikmu Soloがお使いの機器にペアリングされます。 
> Parrot Zikmu Soloのカバーを元の場所に戻してください。

7. 2つの機器を接続して、お使いのスマートフォンまたはコンピューターに保
存されている音楽ファイルの再生を開始し、スピーカーを通して音楽を聴く
ことができます。

お使いのスマートフォンにNFC機能が付いている場合は、Parrot Zikmu 
SoloをiPhoneのコネクターに接触させ接続をすることができます（図 P.8）。 
お使いのスマートフォンのスピーカー接触部分の位置は、モデルによって異なり
ます。 詳細については、お使いのスマートフォンのユーザーガイドをご覧くださ
い。
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ライン入力

アナログオーディオ機器(例： CDプレイヤー、テレビ）を、オーディオケーブルジ
ャック/ジャックを使ってParrot Zikmu Soloに接続することができます。 こ
れには、ケーブルをスピーカーの下部にあるラインコネクターに接続し（図 P.7
）、お使いのオーディオ機器で音楽ファイルの再生を開始してください。 
Parrot Zikmu Soloを光学デジタルオーディオ出力付の機器に接続したい
場合、付属のtoslink / ジャックアダプタをご使用ください（図 P.7）。 

注意： 音のサチュレーションのトラブルを避けるために、オーディオ機器のボリ
ュームではなくParrot Zikmu Soloのボリュームを優先して使用してくださ
い。 Parrot Audio Suiteのアプリケーションで利用可能なミクシングテーブ
ルは、それぞれの音のベースボリュームレベルを調整することができ、いやな驚
き（音源を変えた時にボリュームが大きすぎるなど）を避けることができます。

注意： トラブルを避けるために、コネクターがきちんと作動しているかを確認し
てください。
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トラブルシューティング

再初期化
Parrot Zikmu SoloのWi-Fi設定を再初期化するには、カバーを取り外し（図 
P.5）2秒間  ボタンを押してください。
オーディオ機器と問題がある場合は、Parrot Zikmu Solo にBluetooth経
由で接続をしてください:

1. オーディオ機器の電源を切ってください。
2. カバーを取り外し（図 P.5）、2秒間  ボタンを押してください。
3. Parrot Zikmu Soloとオーディオ機器の間のBluetooth接続を再確立

してください。

Parrot Zikmu Soloに問題があり再起動したい場合は、カバーを取り外し（
図 P.5）、リセットボタンを押してください。

工場出荷時の設定に戻したい場合は、2秒間  キーを押してください。

注意： これらの再初期化は、Parrot Audio Suiteアプリケーションを使って
行うこともできます。
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リモコンのトラブル
Parrot Zikmu Soloのリモコンが機能しなくなった場合:

1. 電池が適切に挿入されているかを確認してください（図 P.4）。
2. Parrot Zikmu Soloを再起動してください。
3. 同時にソース キーを押して  リモコンをスピーカーに連結させてくださ

い。 スピーカーの再起動の後の1分間このアクションを実行することがで
きます。

アップデート
Parrot Zikmu Soloを最新の状態にアップデートするようにしてください。 ウ
ェブインターフェースを使用すると、アップデートが利用可能かどうかを簡単に
確認でき、数回のクリックでスピーカーをアップデートすることができます。 

また、iPodをお持ちの場合はスピーカーのバージョン番号を確認することも
可能です。 これには、iPodをParrot Zikmu Soloに接続し、お持ちの機器が
iPhoneの場合は調整 > 一般 > 情報 を、お持ちの機器がiPodの場合は 調整 
> 情報 を選択してください。  «Parrot Zikmu Solo by Starck»が表示され
るまで情報をご覧ください。

互換性
Parrot Zikmu Soloをお使いのお電話でご利用いただけない場合、当社ウ
ェブサイトの互換性に関するページをご覧になり、お使いの電話とParrot 
Zikmu Soloとの互換性および対応するペアリングの手順を確認してください

（www.parrot.com/fr/compatibility）。
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詳細について
当社ウェブサイトのParrot Zikmu Soloサポートページ（www.parrot.
com/uk/support/parrot-zikmu-solo）をご覧ください。
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一般事項

PARROTは最初の購入日から12ヶ月間の保証を設けております。購入証明（
レシート、請求 書）を販売店に提示することにより品質上および製造上の欠陥
によって生じた故障修理を保証します。 
契約保証期間中製品点検後、PARROTは修理もしくは部品又は欠陥品の交換
以外のいかなる損害に対 し一切の責 任を負いません。本製品の保証は、互換
性を目的としたBluetooth® 携帯電話機によるParrot 製品のソフトウェア
アップデート、ファイルの修復、正常な使用状態における外部の原因による製品
の損 傷、事故によるあらゆる損傷、異常な取扱い、規格外又はParrot社以外の
製品との使用による損傷は対象 としていま せん。Parrot は、配送又は修理期
間中のデータ保管、損失、損傷に対する責任は一切負いませ ん。欠陥がないと 
みなされた商品はすべてお客様に返送され、手数料、点検料、送料をご負担頂き
ます。

適合宣言
Parrot SA（住所：174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France）
は、その唯一の責任において、欧州指令EMC 204/108/EE、電気の安全性 
:2006/95/CE および R&TTE :1999/5/ECに従い、スピーカー「Parrot 
Zikmu Solo」が技術基準EN300328、EN300220、EN301489-17
、IEC60065に適合することを宣言します。
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RSC パリ No. 394 149 496 
 

安全上の注意事項
注意： 火災または感電のリスクを減らすために、本機器を雨または湿気にさら
さないでください。

1. 本使用説明書をお読みください。
2. 本説明書を保管してください。
3. すべての警告に配慮してください。
4. すべての指示に従ってください。
5. 本機器を液体の近くで使用しないでください。
6. クリーニングを行う場合は、乾いた布だけをご使用ください。
7. 通気口を詰まらせないでください。 製造者の指示に従い、機器を設置してく
ださい。
8. 熱の発生源の近くに本機器を設置しないでください。 熱を発生させるラジ
エーター、オーブン、その他の機器（アンプを含む）の近くに本機器を設置しない
でください。
9. 機器の成極コネクターまたはアース端子を変更しないでください。 成極コネ
クターは2つの金属プラグから成っており、一つは他方よりも大きいものです。 
アース端子は2つの金属プラグと3つ目のアースプラグから成っています。 大き
い金属プラグと3つ目のアースプラグが機器の使用を安全なものにします。 付
属のコネクターがお客さまの設備に合わない場合は、設備の交換について電気
技師に相談してください。
10. 機器の電源コードを踏まないようにご注意ください。また、コネクターを挟
んだりしないようにしてください。 適切な場所にしまってください。 機器のコネ
クターを保護してください。
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11. 製造者が指定する付属品/アクセサリーのみをご使用ください。
12. 雷雨、または長い間機器をお使いにならない場合は、電源を抜いてくださ
い。
13. 機器の修理については、必ず有資格者の修理担当者に依頼してください。 
電源コードに欠陥が見られるなど、機器が破損した場合は修理が必要になりま
す。 また、機器に液体をこぼした場合や、異物が混入した場合もまた修理が必
要になります。 落下、転倒、雨または湿気にさらされた場合、もしくは正しく作動
しない場合もまた、修理が必要になります。
14. 液体が漏れたりかかったりするような状況に本機器をさらさないでくださ
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Copyright © 2012 Parrot. 
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יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 
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מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 
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המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.
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כיצד מפרקים את הכיסוי
הכיסוי  את  לפרק  צריך   ,Reset ושל    Bluetooth של    ,Wi -Fi של  ללחצנים  להגיע  כדי 

המגנטי של  Parrot Zikmu Solo )ראו איור בעמ’ 5(.

פונקציותלחצנים

לחיצה קצרה: כדי לכונן חיבור עם מודם או נתב אלחוטיים, 
 >  Wi-Fi על  בפרק  )ראו   WPS בטכנולוגיית  התומכים 

.)WPS התחברות באמצעות

של  הפרמטרים  את  מחדש  מאתחלת  ממושכת:  לחיצה 
Wi-Fi ושל אתרנט.

לחיצה קצרה: עושה את Parrot Zikmu Solo ל«גלוי« 
זה,  לחצן  על  ללחוץ  מוכרחים   .Bluetooth באמצעות  
כדי להתחבר להתקן Bluetooth המסוים, כשמשתמשים 
 > Bluetooth וראו בפרק( בו לראשונה עם הרמקולים  

התחברות (. 

המזווגים  המכשירים  כל  את  מנתקת  ממושכת:  לחיצה 
)פרט לזה המחובר לרמקולים(.

Reset.מאתחלת מחדש את הרמקולים

שימוש ראשון
שימו לב: כדי להקל על הקריאה, מכשירי ®iPhone ו- ®iPod )באפנון מוסיקה( יצוינו שניהם 
במדריך למשתמש הנוכחי באמצעות המונח ‘iPod’. טלפונים או טאבלטים תואמים יצוינו 

.’Smartphone‘ במונח

התחברות לרשת החשמל
משתמשים בכבל החשמלי המגיע עם המכשיר, כדי לחבר את הרמקולים לשקע חשמלי 

)איור בעמ’ 4(.
< הרמקולים נדלקים באופן אוטומאטי. הסמליל  מהבהב במשך שניות אחדות, ולאחר 

מכן נשאר דולק.

שלט רחוק
מכניסים את הסוללה )מגיעה עם המכשיר( במקום שנועד לשם כך )איור בעמ’ 4(.

.CR2032 שימו לב: יש להשתמש אך ורק בסוללה מסוג

Parrot Zikmu Solo כיצד מדליקים / מכבים את
לוחצים על כפתור  בשלט הרחק או בלוח הפיקוד, כדי להדליק / לכבות את הרמקול.
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־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.

עברית  5 4 עברית

iPod

לגבי  נוסף  מידע  לקבל  כדי   Parrot Zikmu Solo של  התמיכה  בדף  לעיין  נא  לב:  שימו 
מכשירי iDevices התואמים לרמקולים.

כיצד להשתמש במתאם לתקע
Parrot Zikmu Solo מגיע כשהוא מצויד בשני מתאמים לתקע שלו. הם מתאימים לשימוש 
עם המתאמים של iPhone 4S / iPhone 4 ושל iPhone 3GS / iPhone 3G. אם רוצים 
להשתמש במכשיר Parrot Zikmu Solo עם iPod, צריך להשתמש במתאם המסופק עם 

.iPod-ה

 iPod-על מנת להרכיב את מתאם התקע על התקע, צריך להניח אותו מעל למחבר של ה
ואז ללחוץ משני צדדיו.

iPod-כיצד מחברים את ה
לאחר שבוחרים את האפנון ונועצים את מתאם התקע בבית התקע שברמקולים: 

1 .. iPod-מנתקים את האוזניות של ה
 מחברים את ה-iPod לרמקולים )איור בעמ’ 6(.. 2

.iPod -משתלט". כעת אפשר לעבור לנגן קובץ מוסיקלי מה" iPod-ה >

בחירה במקור שמע
Parrot Zikmu Solo נועד לשימוש עם מקורות שמע שונים: מחשב המתחבר באמצעות 
 ,iPod ,נגן שמע אנאלוגי ,Bluetooth מחשב או סמארטפון המתחברים באמצעות ,Fi-Wi

מכשיר טלוויזיה או נגן די-וי-די בעל יציאת שמע ספרתית אופטית.

לוחצים על הלחצן ‘מקור’ בשלט הרחק, כדי לבחור במקור שמע אחר בין המקורות הזמינים.

אם במשך נגינה של יצירה מסוימת, עוברים לנגינה של יצירה אחרת, המגיעה ממקור שמע 
אחר, המקור האחרון ייבחר באופן אוטומאטי. הנגינה של היצירה מהמקור הראשון תיעצר 
ותושהה באופן אוטומאטי. זאת, אלא אם כן מדובר בנגן שמע המחובר לרמקולים באמצעות 

מחבר פין.

כוונון עוצמת הקול

פונקציותלחצנים

הגברת עוצמת הקול 

הפחתת עוצמת הקול
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יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 
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אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.

אין להתקין את המכשיר בקרבת מקום למקור חום. מקרן חימום [רדיאטור], תנור או 
מכשירים אחרים )כולל מגברים(, הפולטים חום.

־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
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מהשקע.

עברית  7 6 עברית

Wi-Fi

לפני שמתחילים
אישי  מחשב  מכל   Wi-Fi באמצעות   Parrot Zikmu Solo אל  מוסיקה  להעביר  אפשר 
Win- יותר(,  מתקדמת  או   SP 2(  Windows® XP הפעלה  מערכת  פועלת  שבו   PC
ואילך.   MAC OS X 10 החל מגירסה MAC וכל מחשב  Windows® 7 ,dows Vista®

אם רוצים להעביר מוסיקה אל Parrot Zikmu Solo באמצעות Wi-Fi אך להמשיך להיות 
את לחבר  צריך  ואז   ,Wi-Fi ה-  לרשת  גישה  נקודת  שתהיה  צריך  לאינטרנט,   מחוברים 
Wi-Fi באמצעות הנקודה הזאת. במקרה שהדבר אינו   Parrot Zikmu Solo לרשת ה- 
"SoloNet-xx.xx"   :עצמו Parrot Zikmu Solo של Wi-Fi -ניתן, אפשר להתחבר לרשת ה

שימו לב: הביצועים של Parrot Zikmu Solo באפנון Wi-Fi, תלויים בעיקר בביצועים של 
המודם / נתב שלכם. כמו כן, איכות השמע של Parrot Zikmu Solo עשויה להיות מושפעת 
הגישה   נקודת  בין  החוצצים  מתכות...(  מחיצות,  )קירות,  מסוימים  עצמים  מהימצאות  גם 
ל- Wi-Fi לבין ה-Parrot Zikmu Solo. במקרה שמתעוררות בעיות בהעברה, צריך למקם 

את הרמקולים במקום אחר. 

תהליך   .Wi-Fi ה-  רשת  אל   Parrot Zikmu Solo את  לחבר  דרכים  וכמה  כמה  קיימות 
ההתחברות מוסבר ביתר פירוט במדריך המלא למשתמש של Parrot Zikmu Solo, שאותו 

.www.parrot.com ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו

כיצד "מורידים" את האפליקציה
האפליקציה את  חינם  ומורידים   Google Play® אל  App Store SM או  אל   מתחברים 
Parrot Audio Suite. האפליקציה הזאת נועדה בעיקר לכוונן את הפרמטרים של הרמקולים 

.Wi-Fi -מבחינת שמע, ולחבר בקלות את הרמקולים לרשת ה
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קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.

עברית  7 6 עברית

Wi-Fi

לפני שמתחילים
אישי  מחשב  מכל   Wi-Fi באמצעות   Parrot Zikmu Solo אל  מוסיקה  להעביר  אפשר 
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ואילך.   MAC OS X 10 החל מגירסה MAC וכל מחשב  Windows® 7 ,dows Vista®

אם רוצים להעביר מוסיקה אל Parrot Zikmu Solo באמצעות Wi-Fi אך להמשיך להיות 
את לחבר  צריך  ואז   ,Wi-Fi ה-  לרשת  גישה  נקודת  שתהיה  צריך  לאינטרנט,   מחוברים 
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הגישה   נקודת  בין  החוצצים  מתכות...(  מחיצות,  )קירות,  מסוימים  עצמים  מהימצאות  גם 
ל- Wi-Fi לבין ה-Parrot Zikmu Solo. במקרה שמתעוררות בעיות בהעברה, צריך למקם 
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.www.parrot.com ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו

כיצד "מורידים" את האפליקציה
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.Wi-Fi -מבחינת שמע, ולחבר בקלות את הרמקולים לרשת ה
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יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.

אין להתקין את המכשיר בקרבת מקום למקור חום. מקרן חימום [רדיאטור], תנור או 
מכשירים אחרים )כולל מגברים(, הפולטים חום.

־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.

עברית  9 8 עברית

iPhone התחברות באמצעות
אם ברשותך מצוי iPod Touch 2G )או גירסה מתקדמת יותר( או iPhone 3 )או גירסה 

מתקדמת יותר( :

1 ..Parrot Audio Suite ומורידים חינם את האפליקציה App StoreSM-מתחברים ל
מתקינים את ה-iPhone על גבי Parrot Zikmu Solo )איור בעמ' 6( או מחברים . 2

אותו לרמקולים באמצעות Bluetooth  )נא לעיין בסעיף Bluetooth < התחברות(.
3 ..Wi-Fi ולוחצים על Parrot Audio Suite  מפעילים את אפליקציית 

< רשימת רשתות ה- Wi-Fi הזמינות מופיעה.
בוחרים את רשת ה- Fi-Wi ורושמים את הסיסמה WEP / WPA / WPA2 במקרה . 4

שיש דרישה כזאת.
 לוחצים על התקשרות. 5

< מכשיר Parrot Zikmu Solo מחובר כעת לאזור ה- Wi-Fi שלך. 

התחברות ידנית
מכשיר Parrot Zikmu Solo מחולל רשת Fi-Wi משל עצמו, בתור ברירת מחדל.  אפשר 
 Parrot Zikmu Solo להתחבר לרשת הזאת, על מנת לכונן את ההתחברות של מכשיר

לרשת ה- Fi-Wi שלך. 

שימו לב: במידה שמכשיר Parrot Zikmu Solo כבר מחובר לרשת Fi-Wi מסוימת, לא 
 Fi-Wi שלו עצמו.  לפני כן צריך לאתחל מחדש את הפרמטרים Fi-Wi -יחולל את רשת ה

של Parrot Zikmu Solo על ידי לחיצה על לחצן   במשך 2 שניות.

WPS התחברות באמצעות
: WPS במידה שהמודם / נתב תומך בטכנולוגיית

לוחצים על לחצן WPS במודם או בנתב האלחוטי. יש לעיין בהוראות של ההתקן . 1
עצמו, כדי לקבל מידע נוסף.

לוחצים על הלחצן  של מכשיר Parrot Zikmu Solo, הממוקם מתחת לכיסוי . 2
 הממוגנט.

נורית המחוון הירוקה הממוקמת לצד אותו לחצן, תהבהב.  כשהמחוון דולק ביציבות, 
זהו אות שהחיבור נוצר

RJ45 התחברות באמצעות כבל

 Parrot המכונה גם כבל רשת או כבל אתרנט, אינו מסופק עם מכשיר ,RJ45 שימו לב: כבל
 .Zikmu Solo

מחברים את המחשב אל Parrot Zikmu Solo באמצעות כבל RJ45 )איור בעמ' 8(.. 1
2 .http://zikmusolo. מפעילים את דפדפן הרשת במחשב, ומכניסים את הקישורית

 local/wifi בשורת הכתובת.
< רשימת נקודות ה- Wi-Fi הזמינות מופיעה.

3 ..Wi-Fi -בוחרים את רשת ה
רושמים את הסיסמה WEP / WPA / WPA2 במקרה שיש דרישה כזאת, ולאחר מכן . 4

מקישים על החל.
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יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.

אין להתקין את המכשיר בקרבת מקום למקור חום. מקרן חימום [רדיאטור], תנור או 
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קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.
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מהשקע.

עברית  9 8 עברית

iPhone התחברות באמצעות
אם ברשותך מצוי iPod Touch 2G )או גירסה מתקדמת יותר( או iPhone 3 )או גירסה 

מתקדמת יותר( :

1 ..Parrot Audio Suite ומורידים חינם את האפליקציה App StoreSM-מתחברים ל
מתקינים את ה-iPhone על גבי Parrot Zikmu Solo )איור בעמ' 6( או מחברים . 2

אותו לרמקולים באמצעות Bluetooth  )נא לעיין בסעיף Bluetooth < התחברות(.
3 ..Wi-Fi ולוחצים על Parrot Audio Suite  מפעילים את אפליקציית 

< רשימת רשתות ה- Wi-Fi הזמינות מופיעה.
בוחרים את רשת ה- Fi-Wi ורושמים את הסיסמה WEP / WPA / WPA2 במקרה . 4

שיש דרישה כזאת.
 לוחצים על התקשרות. 5

< מכשיר Parrot Zikmu Solo מחובר כעת לאזור ה- Wi-Fi שלך. 

התחברות ידנית
מכשיר Parrot Zikmu Solo מחולל רשת Fi-Wi משל עצמו, בתור ברירת מחדל.  אפשר 
 Parrot Zikmu Solo להתחבר לרשת הזאת, על מנת לכונן את ההתחברות של מכשיר

לרשת ה- Fi-Wi שלך. 

שימו לב: במידה שמכשיר Parrot Zikmu Solo כבר מחובר לרשת Fi-Wi מסוימת, לא 
 Fi-Wi שלו עצמו.  לפני כן צריך לאתחל מחדש את הפרמטרים Fi-Wi -יחולל את רשת ה

של Parrot Zikmu Solo על ידי לחיצה על לחצן   במשך 2 שניות.

WPS התחברות באמצעות
: WPS במידה שהמודם / נתב תומך בטכנולוגיית

לוחצים על לחצן WPS במודם או בנתב האלחוטי. יש לעיין בהוראות של ההתקן . 1
עצמו, כדי לקבל מידע נוסף.

לוחצים על הלחצן  של מכשיר Parrot Zikmu Solo, הממוקם מתחת לכיסוי . 2
 הממוגנט.

נורית המחוון הירוקה הממוקמת לצד אותו לחצן, תהבהב.  כשהמחוון דולק ביציבות, 
זהו אות שהחיבור נוצר

RJ45 התחברות באמצעות כבל

 Parrot המכונה גם כבל רשת או כבל אתרנט, אינו מסופק עם מכשיר ,RJ45 שימו לב: כבל
 .Zikmu Solo

מחברים את המחשב אל Parrot Zikmu Solo באמצעות כבל RJ45 )איור בעמ' 8(.. 1
2 .http://zikmusolo. מפעילים את דפדפן הרשת במחשב, ומכניסים את הקישורית

 local/wifi בשורת הכתובת.
< רשימת נקודות ה- Wi-Fi הזמינות מופיעה.

3 ..Wi-Fi -בוחרים את רשת ה
רושמים את הסיסמה WEP / WPA / WPA2 במקרה שיש דרישה כזאת, ולאחר מכן . 4

מקישים על החל.



עברית  21 20 עברית 206

יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.
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־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.
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Bluetooth

השימוש עם סמארטפון
אפשר להשתמש במכשיר Parrot Zikmu Solo כדי להקשיב לקובצי מוסיקה המאוחסנים 
 Bluetooth® A2DP בפרופיל  לתמוך  צריך  הסמארטפון  כך,  לשם  שלכם.   בסמארטפון 

.)Advanced Audio Distribution Profile(

שימו לב: אפשר לפנות אל דף התאימות שבאתר האינטרנט שלנו, כדי לבדוק, האם הטלפון 
שלכם מקיים תאימות עם Parrot Zikmu Solo ואז לבדוק מהו תהליך הזיווג הרלוואנטי: 

.www.parrot.com/fr/compatibility

השימוש עם מחשב
אפשר להעביר מוסיקה אל Parrot Zikmu Solo באמצעות Bluetooth מכל המחשבים 
 MAC OS X 10 מגירסה MAC ומכל מחשבי Bluetooth האישיים התומכים בטכנולוגיית
ומעלה. לקבלת מידע נוסף, יש לעיין במדריך למשתמש של המכשיר הרלוואנטי, או בדף 

.www.parrot.com באתר האינטרנט שלנו Parrot Zikmu Solo התמיכה של

מפעילים חיפוש במחשב, כדי למצוא רשתות Wi-Fi זמינות.. 1
מתחברים לרשת "SoloNet-xx.xx" )באותו אופן שבו מכוננים התחברות עם נתב / . 2

מודם(.

שימו לב: באופן זמני, תהיה הגישה לאינטרנט מנוטרלת. בסוף התהליך הנוכחי, אפשר 
להתחבר מחדש למודם / נתב האלחוטי.

במחשב, או בסמארטפון, מפעילים את הדפדפן רשת ומכניסים את הקישורית  . 3
http://zikmu-solo.local בשורת הכתובת.

4 ..Wi-Fi מקישים על תצורת 
< רשימת רשתות ה- Wi-Fi הזמינות מופיעה.

בוחרים את רשת ה- Wi-Fi הרצויה.. 5
רושמים את הסיסמה  WEP / WPA / WPA2 במקרה שמופיעה דרישה כזאת, . 6

ולאחר מכן מקישים על החל.

שימוש במימשק האינטרנט
וכן  נגינת קובצי השמע,  מימשק האינטרנט של Parrot Zikmu Solo מאפשר בקרה על 
שינוי פרמטרים רבים )שמע, Bluetooth(. הגישה אליו אפשרית דרך המחשב, הסמארטפון 

או הטאבלט.

מחברים את Parrot Zikmu Solo לרשת ה- Wi-Fi הפרטית, בעזרת אחת מן . 1
השיטות שתוארו בסעיפים הקודמים.

מפעילים את דפדפן אינטרנט במחשב או בסמארטפון.. 2
כותבים  http://zikmu-solo.local )או http://[nouveau-nom].local במידה משנים . 3

 את שם הרמקולים( בשורת הכתובת.
.Parrot Zikmu Solo מופיע מימשק האינטרנט של >
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יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.

אין להתקין את המכשיר בקרבת מקום למקור חום. מקרן חימום [רדיאטור], תנור או 
מכשירים אחרים )כולל מגברים(, הפולטים חום.

־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.
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כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.

עברית  13 12 עברית

מחבר פין )ג'ק(
 Parrot Zikmu אפשר לקשר בין נגן מוסיקה אנאלוגי )למשל: נגן תקליטורים, טלוויזיה( לבין
פין. לשם כך צריך לנעוץ את הכבל על גבי מחבר הפין   / פין  Solo באמצעות כבל שמע 
הממוקם מתחת לרמקולים )איור בעמ' 7( ומפעילים את נגינת הקובץ המוסיקלי בנגן השמע. 
ספרתית  שמע  ביציאת  שמצויד  מכשיר  לבין   Parrot Zikmu Solo בין  לחבר  רוצים  אם 

אופטית, צריך להשתמש במתאם טוסלינק / ג'ק המגיע עם המכשיר )איור בעמ' 7(.

כדאי  )OVERDRIVE( של השמע,  מופלגת  הרוויה  בעיות של  למנוע  על מנת  לב:  שימו 
האותות  מערבל  השמע.  בנגן  ולא   Parrot Zikmu Solo במכשיר  קול  עוצמת  להגביר 
את  לכוונן  מאפשר   ,Parrot Audio Suite באפליקציית  הזמין   )MIXING CONSOLE(
רמת העוצמה הבסיסית עבור כל אחד מהמקורות, ומונע הפתעות לא נעימות )עוצמת קול 

גבוהה מדיי לאחר שמחליפים בין מקורות(.

שימו לב: צריך לוודא שהמחברים נעוצים היטב במקומם, כדי למנוע עיוותים.

התחברות
כשרוצים להשתמש במכשיר Parrot Zikmu Solo עם הסמארטפון או עם המחשב, צריך 
קודם כול לחבר בין שני המכשירים. אולם, אם מדובר בשימוש ראשון במכשיר זה, צריך 
לזווג את שני המכשירים, לפני שמחברים ביניהם. צריך לעשות זאת פעם אחת בלבד לאותו 

המכשיר. 

1 ..Parrot Zikmu Solo מדליקים את
מפרקים את הכיסוי הממוגנט של הרמקולים )איור בעמ' 5(.. 2
3 ..  לוחצים על לחצן 

 Parrot Zikmu נורית המחוון הכחולה הממוקמת לצד אותו לחצן, תהבהב. מכשיר >
Solo גלוי כעת להתקני Bluetooth האחרים, במשך 2 דקות.

כעת, מפעילים חיפוש של התקני Bluetooth מהסמארטפון או מהמחשב.. 4
5 .."Zikmu-Solo" בוחרים
 במידה שדורשים מכם קוד PIN, צריך להקליד '0000'.. 6

 < מכשיר Parrot Zikmu Solo מזווג כעת להתקן הרלוואנטי.
.Parrot Zikmu Solo אפשר להחזיר כעת את הכיסוי של >

מחברים בין שני המכשירים, ולאחר מכן מפעילים נגינה של קובץ מוסיקלי . 7
בסמארטפון או במחשב, כדי להקשיב למוסיקה באמצעות הרמקולים.

על  גם  ההתחברות  את  לבצע  אפשר   ,NFC בפונקציה  ניחן  הזה  שהסמארטפון  במידה 
8(. המנח של  )איור בעמ'   iPhone ליד המחבר של  Parrot Zikmu Solo ב-  נגיעה  ידי 
הסמארטפון שאיתו צריך לגעת ברמקולים, תלוי בדגם שלו. צריך לבדוק באופן השימוש של 

הסמארטפון כדי לקבל מידע נוסף הנוגע לכך.
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יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.

אין להתקין את המכשיר בקרבת מקום למקור חום. מקרן חימום [רדיאטור], תנור או 
מכשירים אחרים )כולל מגברים(, הפולטים חום.

־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.

עברית  13 12 עברית

מחבר פין )ג'ק(
 Parrot Zikmu אפשר לקשר בין נגן מוסיקה אנאלוגי )למשל: נגן תקליטורים, טלוויזיה( לבין
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ספרתית  שמע  ביציאת  שמצויד  מכשיר  לבין   Parrot Zikmu Solo בין  לחבר  רוצים  אם 
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כדאי  )OVERDRIVE( של השמע,  מופלגת  הרוויה  בעיות של  למנוע  על מנת  לב:  שימו 
האותות  מערבל  השמע.  בנגן  ולא   Parrot Zikmu Solo במכשיר  קול  עוצמת  להגביר 
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שימו לב: צריך לוודא שהמחברים נעוצים היטב במקומם, כדי למנוע עיוותים.

התחברות
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1 ..Parrot Zikmu Solo מדליקים את
מפרקים את הכיסוי הממוגנט של הרמקולים )איור בעמ' 5(.. 2
3 ..  לוחצים על לחצן 

 Parrot Zikmu נורית המחוון הכחולה הממוקמת לצד אותו לחצן, תהבהב. מכשיר >
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כעת, מפעילים חיפוש של התקני Bluetooth מהסמארטפון או מהמחשב.. 4
5 .."Zikmu-Solo" בוחרים
 במידה שדורשים מכם קוד PIN, צריך להקליד '0000'.. 6

 < מכשיר Parrot Zikmu Solo מזווג כעת להתקן הרלוואנטי.
.Parrot Zikmu Solo אפשר להחזיר כעת את הכיסוי של >
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בסמארטפון או במחשב, כדי להקשיב למוסיקה באמצעות הרמקולים.

על  גם  ההתחברות  את  לבצע  אפשר   ,NFC בפונקציה  ניחן  הזה  שהסמארטפון  במידה 
8(. המנח של  )איור בעמ'   iPhone ליד המחבר של  Parrot Zikmu Solo ב-  נגיעה  ידי 
הסמארטפון שאיתו צריך לגעת ברמקולים, תלוי בדגם שלו. צריך לבדוק באופן השימוש של 

הסמארטפון כדי לקבל מידע נוסף הנוגע לכך.
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יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.

אין להתקין את המכשיר בקרבת מקום למקור חום. מקרן חימום [רדיאטור], תנור או 
מכשירים אחרים )כולל מגברים(, הפולטים חום.

־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.

עברית  15 14 עברית

קישור של השלט רחק
במקרה שהשלט רחק של Parrot Zikmu Solo אינו פועל:

בודקים האם הסוללה מותקנת כראוי )איור בעמ' 4(.. 1
2 ..Parrot Zikmu Solo מפעילים מחדש את
לבין . 3 רחק  השלט  בין  זיקה  ליצור  כדי  ו-   מקור  המקשים  על  זמנית  בו  לוחצים 

הרמקולים. כדי לבצע את הפעולה הנ"ל, עומדת לרשותכם דקה מרגע ההפעלה מחדש 
של הרמקולים.

עדכונים
צריך להקפיד ולוודא שהפרמטרים של Parrot Zikmu Solo  יתעדכנו לגירסה האחרונה. 
את  ולעדכן  עדכון,  קיים  האם  קושי  ללא  להיוודע  מאפשר  האינטרנט  במימשק  השימוש 

הרמקולים באמצעות "הקלקות" ספורות בלבד.

ניתן, כמו כן, לבדוק את מספר הגירסה של הרמקולים, אם יש לכם iPod. לשם כך, צריך 
לחבר בין ה- iPod לבין  Parrot Zikmu Solo, ולאחר מכן לבחור: כוונונים < כללי < מידע 
אם מדובר במכשיר iPhone, או כוונונים < מידע,  אם מדובר במכשיר iPod. דפדפו במידע 

."Parrot Zikmu Solo by Starck"-המופיע שם, עד שתגיעו ל

תאימות
בדף  לעיין  אפשר   ,Parrot Zikmu Solo עם  יחד  בטלפון  להשתמש  מצליחים  לא  אם 
בתכונת  ניחן  שלכם  הטלפון  האם  לבדוק,  כדי  שלנו,  האינטרנט  שבאתר  התאימות 
 התאימות עם Parrot Zikmu Solo. אם כן, אפשר לבדוק מהו תהליך הזיווג הרלוואנטי: 

.www.parrot.com/fr/compatibility

במקרה שמתעוררת בעיה

אתחול מחדש
על מנת לאתחל מחדש את הפרמטרים של Parrot Zikmu Solo מבחינת ה- Fi-Wi, צריך 
. במידה שמתעוררת  לפרק את הכיסוי )איור בעמ' 5(, וללחוץ במשך 2 שניות על לחצן 

: Bluetooth באמצעות  Parrot Zikmu Solo בעיה עם נגן שמע המחובר אל

מכבים את נגן השמע.. 1
מפרקים את הכיסוי )איור בעמ' 5(, ולוחצים במשך 2 שניות על לחצן  .. 2
מחדשים את התחברות באפנון Bluetooth  בין  Parrot Zikmu Solo לבין נגן . 3

השמע

אם הבעיה שהתעוררה מקורה ב- Parrot Zikmu Solo, ורוצים להפעיל מחדש, מפרקים 
Reset את הכיסוי )איור בעמ' 5( ולוחצים על הלחצן

אם רוצים לשחזר את הפרמטרים שנקבעו במפעל, לוחצים במשך 2 שניות על מקש  .

שימו לב: אפשר לבצע את האתחולים או ההפעלות מחדש הללו גם באמצעות האפליקציה 
.Parrot Audio Suite
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קישור של השלט רחק
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יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.

אין להתקין את המכשיר בקרבת מקום למקור חום. מקרן חימום [רדיאטור], תנור או 
מכשירים אחרים )כולל מגברים(, הפולטים חום.

־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.
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מידע כללי

אחריות
ועבודה,  לגבי חלקים  מכוסים באחריות   Parrot מוצרי  לפגוע באחריות המשפטית,  מבלי 
צריך  המוצר  במוצר.  שינויים  הוכנסו  כן  אם  אלא  הרכישה,  1, החל מתאריך  למשך שנה 
להיות מלווה בהוכחה לרכישה )חשבונית קופה(, שיש להציג למוכר.  האחריות אינה כוללת 
עדכון של התוכנות הכלולות במוצרי Parrot עם טלפונים ניידים Bluetooth  למטרות של 
כלשהו  נזק  המוצר,  רגילה של  הנובעת משחיקה  חיצונית  בליה  נתונים,  תאימות, שחזור 
שנגרם כתוצאה מתאונה, שימוש שאינו רגיל או שאינו מורשה במוצר, מוצר שאינו מתוצרת 
Parrot. Parrot אינה אחראית לאחסון, לאובדן נתונים או לגרימת נזק להם, במשך זמן 
ההעברה או התיקון. אם יתברר שהמוצר אינו פגום, הוא יוחזר לשולח; הוצאות הטיפול, 

הבדיקה והמשלוח יחולו עליו, והוא יחויב בחשבונית. 

כיצד למחזר מוצר זה - פסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים
הסמל המופיע על המוצר או במסמכים שלו מציין, שאין להשליך אותו בתום חיי השימוש 
כזאת  פסולת  של  מבוקרת  שאינה  שהרחקה  כיוון  הביתית.  הפסולת  יתר  עם  יחד  שלו, 
עלולה לפגוע בסביבה או בבריאותם של בני אדם, אנא, הפרידו אותם מסוגים אחרים של 
פסולת ומחזרו אותם באופן אחראי. בכך תקדמו את השימוש מחדש בר הקיימא במשאבים 
חומריים. אנשים פרטיים מוזמנים ליצור קשר עם המפיץ שמכר להם את המוצר, או לברר 
ברשות המקומית שלהם, היכן וכיצד יוכלו לסלק את המוצר הזה, כדי למחזר אותו ולכבד את 
הסביבה. חברות מוזמנות ליצור קשר עם הספקים שלהן, ולבדוק את תנאי חוזה המכירה 

שלהן. אין לסלק את המוצר הזה יחד עם פסולת מסחרית אחרת.

לקבלת מידע נוסף
עיינו בדף התמיכה עבור Parrot Zikmu Solo באתר האינטרנט שלנו : 

.www.parrot.com/fr/support/parrot-zikmu-solo
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הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.

אין להתקין את המכשיר בקרבת מקום למקור חום. מקרן חימום [רדיאטור], תנור או 
מכשירים אחרים )כולל מגברים(, הפולטים חום.

־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
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שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.

עברית  19 18 עברית

הצהרת על עמידה בדרישות
 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France השוכנת בכתובת ,PARROT SA חברת
 ,Parrot Zikmu Solo 174, מצהירה, במסגרת אחריותה הבלעדית, שמערכת הרמקולים
 EN300328, EN300220, EN301489-17, IEC60065 תואמת את התקנות הטכניות
בחשמל:  בשימוש  בטיחות   ,EMC 204/108/EEC שמספריהם  לצווים   ומתאימה 

 .1999/5/EC :2006/95, וציוד קצה לרדיו וטלקומוניקציה/CE

רישום בלשכת החברות של פריס: מס' 496 149 394 

הוראות בטיחות
זהירות: על מנת להקטין סכנת שריפה או הלם חשמלי, אין לחשוף את המכשיר המדובר 

לגשם או ללחות.

יש לקרוא את ההנחיות.

יש לשמור על ההנחיות המודפסות.

יש להביא בחשבון את כל האתראות.

יש לקיים את כל ההנחיות.

אין להשתמש במכשיר בקרבת מקום לחומרים נוזליים.

לניקוי המכשיר יש להשתמש אך ורק במטלית יבשה.

אין לחסום את פתחי האוורור. התקנת המכשיר צריכה להתבצע תוך הקפדה על הוראות 
היצרן.

סימנים מסחריים רשומים
 PARROT הם סימנים מסחריים רשומים של  Parrot והלוגו Parrot, Parrot Zikmu Solo

.S.A בצרפת ובמדינות נוספות. 

וכל   Bluetooth® SIG. Inc. השם והלוגו Bluetooth  הם סימנים מסחריים רשומים של 
שימוש בנ"ל על ידי חברת Parrot S.A. נעשה ברישיון. 

 ,Apple, Inc. הם סימנים מסחריים של חברת iPod, iPhone, Mac, AppStore, Apple
הרשומים בארה"ב ובמדינות נוספות.

Windows XP, Windows Vista, Windows 7  הם סימנים מסחריים רשומים של חברת 
.Microsoft Inc בארה"ב ובמדינות נוספות.

Wi-Fi הוא סימן מסחרי רשום של  Wi-Fi Alliance. הלוגו 'Wi-Fi CERTIFIED' הוא סימן 
.Wi-Fi Alliance רישוי של

.Google Inc. הוא סימן מסחרי של חברת Google Play

בזכויות  מוגנים  הנוכחי,  במסמך  המוזכרים  הרשומים  והסימנים  המסחריים  הסימנים  כל 
יוצרים, והם שייכים לבעליהם בהתאמה.
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יש לוודא שחוט החשמל המבטיח את הניתוק מהרשת הראשית, יהיה תמיד במצב שבו 
קל להגיע אליו.

להוציא את  לא  וגם  לפרק את הרמקולים  אין  כל אפשרות להלם חשמלי,  לבטל  על מנת 
הברגים הממוקמים מתחתיהם.  

אסור לפרק את הרמקולים או להוציא בורג כלשהו. 

40°C  :הטמפרטורה המרבית המותרת בעת שימוש

זכויות יוצרים
 כל הזכויות © 2012 שייכות לחברת PARROT כל הזכויות שמורות.

אין להתקין את המכשיר בקרבת מקום למקור חום. מקרן חימום [רדיאטור], תנור או 
מכשירים אחרים )כולל מגברים(, הפולטים חום.

־אסור לשנות דבר במחברים המקוטבים או במחבר ההארקה של המכשיר. המחברים המ
קוטבים מורכבים משתי לוחיות מתכת, שהאחת מהן גדולה מחברתה. המחברים להארקה 
מורכבים משתי לוחיות מתכת ומפין אחד להארקה. לוחית המתכת הגדולה מבין השתיים, 

־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.
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שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.
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מהשקע.
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־יחד עם פין ההארקה, עושים את השימוש במכשיר לבטיחותי. במידה שהמחברים המסופ
קים אינם תואמים את החיווט החשמלי אצלכם, יש להתייעץ עם חשמלאי, ולבדוק כיצד ניתן 

להחליף את החיווט המיושן.

־נא לא לדרוך על כבל החשמל של המכשיר; נא להימנע מכל קיפול או קימוט שלו ליד המח
ברים. יש לסדר את הכבל בתוך כלי הקיבול המתאים. יש להגן על המחברים של המכשיר.

יש להשתמש אך ורק בחיבורים / אביזרים שמציין היצרן.

שצפויה  במקרה  או  סערה,  שמתחוללת  במקרה  החשמל  מרשת  המכשיר  את  לנתק  יש 
הפסקת פעילות ממושכת.

־במידה שיש צורך לטפל במכשיר, נא לפנות לשירות המוסמך לכך. יש צורך בטיפול במכ
שיר, כאשר מופיעים בו סימני בלייה, כמו למשל כבל חשמל פגום. אולם, גם במקרה שנשפך 
על המכשיר נוזל כלשהו, או שהוכנסו לתוכו חפצים שאין זה מקומם. כמו כן, אחרי כל נפילה 

של המכשיר, הפיכה שלו, חשיפה שלו לגשם או ללחות, או כשהוא אינו פועל כשורה.

אין לנהוג במכשיר כך שיהיה חשוף לדליפות וטפטופים, או לנתזי נוזלים. אין להניח כלים 
המכילים נוזלים על המכשיר, כגון כוסות.

כבל החשמל שלו  להוציא את  יש  מנותק מרשת החשמל,  אכן  לוודא שהמכשיר  מנת  על 
מהשקע.
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Technical support

If you have any questions regarding your Parrot product, contact our hotline by phone or using our technical contact
form available on our website (support section).

Italy : [+39] 02 59 90 15 97

Spain : [+34] 902 404 202

UK : [+44] (0)844 472 2360

Germany : 0900 1727768

USA : [+1] (877) 9 Parrot (toll free)

China : [+86] 755 8203 3307

Hong Kong [+852] 2736 1169

France : 01 48 03 60 69

Europe : [+33] 1 48 03 60 69 (Spoken languages : French, English & Spanish)

Our hotline is at your disposal from Monday to Friday. Refer to our website for more information about the service hours.

207-12SOLO
Only used at altitude 
not exceeding 2000m

FCC ID : RKXSOLO
IC : 5119A-SOLO






