
 

Vigtigt! Er software versionen ældre end 1.96 Skal software 1.96 
ilægges i enheden før den nyeste software dagens dato ilægges. 

Tilfælde hvor opdatering af softwaren i Parrot kittet kan være en løsning: 

1. Ny mobiltelefon kan ikke parres 

2. Mobiltelefonen mister Bluetooth forbindelse 

3. Forringet lyd mellem samtaleparterne 

 

Forudsætninger for at kunne opdatere softwaren i et Parrot MKi kit 

1. Internet forbindelse 

2. USB memory stick formateret i FAT32 format. 

3. Musikkablet er monteret til den blå boks. 

F. Bülow anbefaler at bilen er startet under opdatering af Parrot MKi 

Vigtig information!! 
Inden du downloader opdateringsfil og går i gang med at opdatere Parrot MKi, så vær opmærksom på at der 

findes to udgaver af MKi og du skal anvende den korrekte opdateringsfil til det Parrot MKi kit du vil opdatere. 

 

Første version af Mki kendes ved et musikkabel med tre tilslutningsmuligheder. Apple 30-pin, USB og AUX 

mini jack, samt at softwareversioen ikke er nyere end 2.xx.  

Du må IKKE opdatere dette kit med software 3.0 eller nyere, men kun med version 2.20 som er nyeste 

software for den udgave af MKi. 

 

Anden version af Mki, som blev introduceret i forsommeren 2014, kendes ved et musikkabel med kun USB 

og AUX mini jack. Dette kit har en anden software startende med version 3.0.  

Du må IKKE opdatere dette kit med software 2.20 eller ældre version beregnet for tidligere udgave, 

men kun med version 3.0x eller nyere for denne udgave af MKi. 

 

 
 

Opdatering for udgave med musikkabel med kun USB, & AUX 
Denne nye version af Mki er ved levering med software version 3.0. eller nyere. 

Der findes ikke nogen opdatering til denne endnu. Så snart der kommer opdatering til, så opdateres denne 

side med link for download. 

Opdateringsfilen downloades  
Vælg GEM, gem filen på din USB nøgle, udpak filen på USB nøglen, (Bemærk 
opdaterings filen PLF skal ligge inde i mappen ParrotUp) efter udpak, isæt nøglen i din 
Parrot, og du er nu klar til at opdatere din Parrot MKi. 

Isæt USB stikket i musikkablet. På Mki´en vælges instillinger, vælg avancerede instillinger, 
vælg opdatering( ved opdatering af MKi9000 vil der kun være tale)  
 

 

 


