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A. Popis produktu 
 

SUPERTOOTH BUDDY je Bluetooth® handsfree sada, která podporuje 
headset a handsfree profil. Výrobek byl navržen pro jednoduchou manipulaci 
s výborným výkonem.  
 

Nezapomeňte: Jezděte bezpečně a podle zákonů. 
 

Zkontrolujte, jak místní zákony omezují používání mobilních telefonů za jízdy. 
Je na každém uživateli tohoto produktu respektovat zákony dané země.  
 
 

B. Přehled produktu 
 

1. Reproduktor 
2. Zesílení hlasitosti 
3. Zeslabení hlasitosti 
4. Indikace Bluetooth / Indikace nabíjení 
5. Audio mikrofon 
6. MFT Tlačítko 

(příjem/konec/odmítnout/hlasové 
vytáčení/redial/přenos zvuku) 

7. Tlačítko Konec/Odmítnout  
8. Tlačítko Zapnout/Vypnout 

(zapnout/vypnout/párování) 
9. Magnet 
10. Nabíjecí port 

 
 

C. Nabíjení 
 

1.  Zapojte konektor nabíječky do Nabíjecího portu (10) SUPERTOOTH 
BUDDY.  Nabíječku zapojte do zdroje elektrické sítě. 
 

Indikace nabíjení (4) Status:  
 Svítí červená: Vybitá baterie 
 Svítí oranžová: Nabíjení  
 Svítí zelená: Baterie nabita 

 

2.  Po dokončení nabíjení, odpojte nabíječku.  
 
 

D. Zapnutí/ Vypnutí  
 

Zapnutí: Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout (8) po dobu 1 vteřina, 
Indikace Bluetooth (4) začne blikat modře a uslyšíte tón.  
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Vypnutí:  Stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout (8) po dobu 3 
vteřiny, až bude Indikace Bluetooth (4) červená. Uslyšíte tón.  

E. Párování s vaším mobilním telefonem 
 

Spárováním SUPERTOOTH BUDDY s vaším Bluetooth mobilním telefonem 
vytvoříte mezi zařízeními spojení. Každý telefon je nutné spárovat pouze 
jednou.   
 

Automatický párovací proces: 
DŮLEŽITÉ: Zkontrolujte prosím, zda máte v telefonu povolenou funkci 
Bluetooth a telefony je viditelný pro připojení. Poté umístěte mobilní telefon do 
bezprostřední blízkosti handsfree sady.   

1. Mějte sadu vypnutou a poté stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout 
(8) dokud nezačne Bluetooth indikace (4) blikat modře a červeně. Poté 
stiskněte MFT (6) pro vyhledání vašeho mobilního telefonu. Poznámka: 
Handsfree sada bude vyhledávat pouze jednu minutu. Pokud váš telefon 
nenalezne, stiskněte MFT (6) znovu. 

 

2. Až handsfree sada nalezne váš mobilní telefon, přijměte požadavek na 
připojení nebo spárování, který se objeví na vašem mobilním telefonu. Nyní 
je handsfree sada spárovaná s mobilním telefonem a připravena k použití. 
Poznámka: Starší mobilní telefony budou vyžadovat heslo/ PIN kód. Vložte 
“0000” a potvrďte. Poté se sada spáruje s telefonem a bude připravena k 
použití.  
 

Normální párovací proces: 
 

1. Mějte sadu vypnutou a poté stiskněte a podržte tlačítko Zapnout/Vypnout 
(8) dokud nezačne Bluetooth indikace (4) blikat modře a červeně. Nyní je 
handsfree sada v párovacím režimu. 

 

2. Když je handsfree sada v párovacím režimu, spusťte ve vašem mobilním 
telefonu funkci Bluetooth a dejte vyhledat dostupná Bluetooth zařízení 
(Přečtěte si návod vašeho telefonu). 

 

3. Z nalezených Bluetooth zařízení zvolte ST BUDDY. 
 

4. Pokud bude telefon vyžadovat heslo/ PIN kód, vložte “0000” a potvrďte.  
 

5. Nyní je handsfree sada připravena k použití 
 
 

F. Instalace 
 

1. Připněte kovový klip SUPERTOOTH BUDDY na stínítko. 
 

 
 



Obsah je uzamčen 
 

Dokončete, prosím, proces objednávky. 

Následně budete mít přístup k celému dokumentu. 

 

Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody: 

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky.  

Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a 

rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit. 
 

*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme. 

 

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj 

prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit. 

 

 

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme! 

 


