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3. Acceptera alla anslutnings- eller pairingkommandon på din 
telefon för att para ihop SUPERTOOTH® CRYSTAL-enheten. 

 

4. Ange pinkod 0000 om sådan efterfrågas.
 

5. Handsfree-enheten är nu klar att använda.

Installation:
 

1. Placera klämman på solskyddet på ett sådant sätt att 
mikrofonen (9) på SUPERTOOTH® CRYSTAL-enheten riktas 
mot användarens mun.

2. Placera SUPERTOOTH® CRYSTAL-enheten på klämman.

Pairing-procedur:
 

Para ihop SUPERTOOTH® CRYSTAL med din Bluetooth 
mobiltelefon för att skapa länk eller ljudförbindelse mellan de 
två. Pairingprocessen krävs endast en gång för varje telefon.

1) Parkoppla din telefon första gången du använder den:
 

1. Första gången den används slår du på SUPERTOOTH® 
CRYSTAL-enheten genom att trycka på strömknappen (6) i 1 
sekund, och den går automatiskt till pairing-läge. 
Handsfree-enheten är nu klar för parkoppling.

 

2. Gå till Bluetooth-menyn i din telefon och utför sedan en 
Bluetooth-sökning. (Se telefonens användarhandbok). När 
telefonen visar listan över Bluetooth-enheter, välj CRYSTAL. 

 

3. Ange pinkod 0000 om sådan efterfrågas.
 

4. Acceptera alla anslutnings- och paringkommandon på din 
telefon för att parkoppla SUPERTOOTH® CRYSTAL-enheten.

 

5. Handsfree-enheten är klar att använda.
 
2) Senare parkoppling:
 

1. Från OFF, tryck in och håll strömknappen intryckt (6) tills 
LED-lampan (5) börjar blinka rött/blått. Handsfree-enheten 
är nu klar att para ihop.

 

2. Gå till Bluetooth-menyn på din telefon. Slå på 
Bluetooth-funktionen och utför sedan en Bluetooth-sökning. 
(Se användarhandboken för din telefon). När telefonen visar 
listan över Bluetooth-enheter, välj CRYSTAL.

 

3. Ange pinkod 0000 om sådan efterfrågas.
 

4. Acceptera alla anslutning- eller pairingkommandon på din 
telefon för att para ihop SUPERTOOTH® CRYSTAL-enheten.

 

5. Handsfree-enheten är nu klar att använda.

3) Enkel parkoppling:
 

1. Från AV, tryck in och håll strömknappen intryckt (6) tills 
LED-lampan (5) börjar blinka rött/blått. Handsfree-enheten 
hör nu klar för parkoppling.

 

2. När handsfree-enheten är i pairing-läge, tryck en kort stund 
på MFB (8).

Viktigt: Bluetooth-synligheten på din telefon måste vara PÅ när 
du utför denna procedur.

SUPERTOOTH® CRYSTAL är en Bluetooth handsfreeenhet 
som är kompatibel med alla Bluetooth-telefoner. Den 
stöder pro�ler för handsfree och hörlurar, samtal väntar, 
A2DP musik- och navigeringsanvisningar från din 
smartphone. Den har också avancerade funktioner såsom: 
Multi-point-anslutning, Multi-pairing, automatisk återans-
lutning och Full DSP bullereliminering/ekoeliminering. Den 
är konstruerad för enkel handsfreedrift och förstklassig 
prestation.
 
Kom ihåg: kör på ett säkert och lagenligt sätt.
Kontrollera om nationell eller lokal lagstiftning i ditt land 
begränsar användningen av mobiltelefoner vid bilkörning. 
Det är upp till användaren av denna produkt att respektera 
nämnda lagstiftning i det område där han/hon bor.
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Korrekt bortska�ning av denna produkt
(Bortska�ning av el-utrustning och elektronisk utrustning)

(Tillämpligt inom EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem.)  
Denna märkning på produkten eller dess handböcker, anger att den inte får kastas med 
annat hushållsavfall när den är förbrukad. För att förhindra potentiell skada på miljö eller 
människor genom okontrollerad bortska�ning av avfall, separera denna från andra typer 

av avfall och återvinn den på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av 
materialresurser. Konsumenter bör antingen kontakta butiken där produkten köptes eller sin 
kommun för information om hur och vart de kan ta denna artikel för miljömässigt säker återvinning.
Företag bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet. Denna produkt ska 
inte blandas med annat kommersiellt avfall för bortska�ning. 
Denna produkt har ett inbyggt engångsbatteri, försök inte öppna produkten eller ta ur batteriet 
eftersom detta kan skada produkten eller orsaka personskada. Kontakta det lokala återvinningsstäl-
let för bortska�ning av batteriet. Det inbyggda engångsbatteriet har konstruerats för att räcka 
produktens hela livslängd.

Härmed deklarerar EURO COMMUNICATION EQUIPEMENTS, representerad av Michel MARCHANT, 
CEO, att SuperTooth® CRYSTAL MODEL BTCRY6, är i överensstämmelse med viktiga krav och andra 
relevanta bestämmelser i europaparlamentets och Europarådets direktiv 1999/5/EC per den 9 mars 
1999 om radioutrustning och teleterminalutrustning och ömsesidigt erkännande av överensstäm-
melse.

Federal Communications Commission (FCC) deklaration
Industry Canada (IC) deklaration
15.21
Ändringar och modi�eringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för 
överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

15.105(b)
Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränsvärdena för en digital 
enhet klass B i enlighet med del 15 i FCC/IC-reglerna. Dessa gränsvärden är avsedda att 
tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar vid installation i bostäder. Denna utrustning 
alstrar, använder och kan stråla radiofrekvensenergi och, om den inte installerats och används i 
enlighet med anvisningarna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det �nns 
dock ingen garanti att störningar inte kommer att uppstå i en given installation. Om denna 
utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom 
att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen 
genom en eller �era av följande åtgärder:
- Rikta om eller byt plats på den mottagande antennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen i ett annat uttag än det som mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.

Följande två villkor gäller för användning:
1) Denna enhet får inte orsaka störningar och
2) Denna enhet måste acceptera störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

FCC/IC RF-rapport om exponering för strålning:
Denna utrustning överensstämmer med FCC/Ics gränsvärden för exponering för strålning som 
anges för en okontrollerad miljö. Slutanvändare måste följa speci�ka driftsanvisningar för att 
uppfylla överensstämmelse med RF. Denna sändare får inte placeras tillsammans med eller 
användas tillsammans med en annan antenn eller sändare.

Bluetooth®-märket och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. All användning 
av sådana märken av Euro-CB kräver tillstånd. Andra varumärken och varunamn ägs av respektive ägare.
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(1) Högtalare

Speci�kationer:
 

Bluetooth-överensstämmelse:   
Bluetooth version 3.0-speci¬�kationer
 

Bluetooth-pro�ler som stöds:
Pro�ler för Bluetooth hörlurar, handsfree och A2DP
 

Räckvidd:     
Upp till 10 meter
 

Frekvens:     
2.4 GHz
 

Samtalstid:      
Upp till 20 timmar
 

Standby-tid:     
Upp till 1000 timmar (40 dagar)
 

Laddningstid:     
3 timmar
 

Batterityp:     
Laddningsbart litiumjon

Specialfunktioner:
* Musikstreaming  (A2DP)
* Multipoint
* Full Duplex
* Full DSP ekoeliminering/dubbel bullereliminering
* Helautomatisk återanslutning när du går in i bilen
* Digital volymkontroll
* Samtal väntar
* Enkel parkoppling
* Avvisa inkommande samtal
* Röstigenkänning uppringning (om telefonen stöder det)
* Återuppringning av senaste samtal
* Informerar om din smartphones GPS-anvisningar
* Kompatibel med alla Bluetooth-GPS
* Dedikerad strömknapp
* Kan ladda direkt från dator via USB-kabel
* Kompakt storlek

Multipoint:     
8 enheter kan parkopplas, högst 2 telefoner övervakas
 

Installation :     
Snabb fastsättning med magnet på solskydd
 

Dimensioner:     
130 x 50 x 14 mm
 

Vikt:      
66.5 g

(2) Volym UPP 

(3) Volym NER

(4) Laddaruttag (mikro-USB)
       (På enhetens baksida)

(5) Ledlampa                        
 

• Blinkar rött/blått:  pairing-läge                           
• Blinkar blått:  ansluten / parkopplad / på
• Fast blått sken:  kommunicerar
 

• Fast rött sken:  låg batterinivå                                  
• Fast orange sken:  laddar
• Fast grönt sken:  batterit fulladdat

(9) Mikrofon

(8) MFB (Multi-Funktionknapp)
 

• Kort tryckning för att besvara ett samtal
• Kort tryckning för att aktivera 
  röstuppringning (*)
• Lång tryckning för att ringa upp senaste 
  nummer

(7) Avsluta-/avvisaknapp Button
 

• Kort tryckning för att avsluta eller 
  avvisa ett samtal                                                                                                                                   

(6) Strömknapp
 

• Kort tryckning för knapp PÅ
• Lång tryckning för knapp AV
• Från AV, lång tryckning för att 
  aktivera pairing-läge

(*) om det stöds av telefonen


