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PARROT MKi9200 Music Carkit 

Met de Parrot MKi9200 Music Carkit kun je veilig handsfree bellen onderweg en 
geniet je van je favoriete muziek. Deze carkit is voorzien van Bluetooth, zodat je je 
mobiele telefoon draadloos met je carkit kunt verbinden. Via de speciale kabel kun je 
allerlei muziekdragers aansluiten zoals iPod, iPhone, USB-stick, smartphone, of 
MP3-speler. De muziek speelt via de Parrot over de luidsprekers af. Handige 
functies, zoals voice dialing en compatibiliteit maken de Parrot MKi9200 compleet. 

 

 

 

 

 

De Parrot MKi9200 carkit heeft bovendien een SD/HC compatibele SD-kaartlezer 

aan de zijkant van het scherm. De MKi9200 carkit toont de complete afspeellijst met 

de naam van de artiest, de titel van de song en zelfs in kleur de hoes van het 

bijbehorende album, als deze in de iPod, iPhone of op de USB-stick is opgeslagen.  
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Kenmerken en functies 

• Handsfree bellen 

• Muziek afspelen of streamen 

• Automatische geluidsonderdrukking tijdens luisteren naar radio 

• Bedienen via bedieningspaneel of smartphone 

 

Produktspecificaties 

• 6 cm TFT-kleurenscherm (diagonaal) 

• Spraakbesturing 

• Telefoonboekfunctie 

• Ruisonderdrukking 

• Volumeregelaar 

• SD-kaartje voor extra muziek 

• Dubbele microfoon voor heldere gespreksweergave 

• Dual Mode: twee telefoons tegelijk aansluiten en gebruiken 

• Aansluitkabel heeft oudere type iPhone aansluitstekker (lightning adapter 

nodig voor nieuwere modellen)  

 

Video’s 

Demonstratie (engelstalig) 

 

Compatibiliteit 

De Parrot MKi9200 is compatible met alle op de markt verkrijgbare Bluetooth mobiele 

telefoons. 

 

Levering 

Het standaard pakket bevat alle benodigde onderdelen voor installatie op een radio 
met standaard ISO-aansluiting. Voor autoradio’s zonder standaard ISO-aansluiting 
kunnen we de benodigde adapterkabels optioneel bijleveren. Via ons bestelmenu 
kun je eenvoudig aangeven wat nodig is. Niet alle radio specifieke adapterkabels zijn 
op voorraad. De levertijd kan hierdoor wat langer zijn dan onze standaard 
leveringstijd van 1-2 werkdagen. 
 
 
  

https://youtu.be/hHcNS3-_gSA
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Standaard levering 

• Beeldscherm 

• Microfoon + aansluitkabel 

• Centrale unit 

• Bedieningspaneel 

• Aansluitkabel (AUX, USB, iPod) 

• Aansluitstekker voor standaard ISO-aansluiting 
 
 

 
 

 
 
Optioneel 

• Radiospecifieke adapterkabel 
 
 

Handleiding 

Nederlandstalige handleiding Parrot CKi9200 

 

https://motrade.nl/data/mediablocks/HANDLEIDING%20PARROT%20MKI9200.pdf
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Aansluitschema voor autoradio met ISO-aansluiting 

 

 

 
 
 
Een autoradio met standaard ISO-aansluiting heeft een bruine en een zwarte 
stekker. De bruine stekker is voor het geluid, de zwarte stekker voor voeding e.d. 
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1. Trek de zwarte ISO stekker uit de autoradio en plug deze in de 
contrastekker A van de Parrot kabelset. 
 

2. Sluit de mute-draad D aan op de contraplug C (kies 1 van de 3 pluggen 
afhankelijk van de positie van de roze mutedraad in de stekker). 

 
3. Sluit stekker B aan op de positie van de oorspronkelijke zwarte ISO-stekker. 

 
4. Trek de bruine ISO stekker uit de autoradio en plug deze in de 

contrastekker G van de Parrot kabelset. 
 

5. Sluit stekker F aan op de positie van de oorspronkelijke bruine ISO-stekker. 
 

6. De losse draden E zijn voor een radio met line-ingang, deze worden niet 
gebruikt. 
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Aansluitschema voor autoradio met ISO-aansluiting en line 
ingangen 

 

 

Een autoradio met standaard ISO-aansluiting heeft een bruine en een zwarte 
stekker. De bruine stekker is voor het geluid, de zwarte stekker voor voeding e.d. 
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1. Trek de zwarte ISO stekker uit de autoradio en plug deze in de 
contrastekker A van de Parrot kabelset. 
 

2. Sluit de mute-draad D aan op de contraplug C (kies 1 van de 3 pluggen 
afhankelijk van de positie van de roze mutedraad in de stekker). 

 
3. Sluit stekker B aan op de positie van de oorspronkelijke zwarte ISO-stekker. 

 

4. De stekkers F en G zijn voor een radio zonder line-ingang, deze worden niet 
gebruikt. 
 

5. Koppel de losse draden aan de line-ingangen conform het schema. 
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Adapterkabels voor autoradio zonder standaard ISO-aansluiting 

De adapterkabels zorgen ervoor dat de originele aansluitkabels op de autoradio 
worden omgezet naar een standaard ISO-aansluiting die geschikt is voor aansluiting 
van de Parrot. 
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Volvo CR- of CS- autoradio zonder versterker Volvo_SC_CR_Parrotkabel 

  

  

Volvo HU-autoradio zonder versterker Volvo_HU_Parrotkabel 

 
 

  

HU-radio met Dolby pro Logic of aparte versterker Volvo_HU_pro_adapterkabel + 
verlengkabel (2,5-5 mtr) 

  

  

Volvo Basic Performance radio zonder versterker Volvo_Basic_Parrotkabel 

  

  

Volvo High Performance radio met enkele versterker Volvo_High_Parrotkabel + verlengkabel 
(2,5-5 mtr) 

  

  

Volvo Premium Performance radio met enkele 
versterker 

Volvo_Premium_Parrotkabel + 
verlengkabel (2,5-5 mtr) 

 

 

https://www.tme.eu/nl/details/hf-59140/kabels_voor_hfree-sets_hf-parrot-thb/4carmedia/59140/
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BMW, MINI, ROVER radio met rechte pin aansluiting 

zonder versterker 
BMW_rechte_pin _Parrotkabel + 

eventuele verlengkabel (2,5-5 mtr) 

 

 

 
  

  

BMW, MINI, ROVER radio met ronde pin aansluiting 
zonder versterker 

BMW_ronde_pin _Parrotkabel +  
eventuele verlengkabel (2,5-5 mtr) 

 

 
 

 

 

  
MERCEDES radio met rechte pin aansluiting zonder 

versterker 
BMW_rechte_pin _Parrotkabel + 

eventuele verlengkabel (2,5-5 mtr) 

 

 

 
 

  
VAG radio met quadlock aansluiting VAG_Parrotkabel 

 

  
 

 


