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Zestaw głośnomówiący Bluetooth „Mirror III“ 
 
 

Instrukcja obsługi 
 
 
Opis produktu  
- Lusterko wsteczne z wbudowanym zestawem głośnomówiącym (umieszczane w miejscu lusterka 
samochodowego) 
- Idealne umiejscowienie głośnika i mikrofonu  
- Kompatybilny z standardem Bluetooth 1.2 (kompatybilny z profilem Headset i Handsfree) 
- Kolor: czarny  
- Wyświetla 12 cyfrowe numery telefonów na lusterku  
- Wbudowany głośnik z tyłu lusterka  
- Technologia dźwiękowa DSP 
- Wybieranie głosowe (telefon musi obsługiwać tą funkcję)  
- MoŜliwość wyboru róŜnych dzwonków  
- Niwelacja szumów i efektu echo  
- Zabezpieczenie przed spięciem  
- Wyłączenie mikrofonu  
- Zasilanie: akumulatory oraz kabel zasilający 12V 
  
 
Technologia Bluetooth umoŜliwia bezprzewodowe przesyłanie sygnału na odległość do 10 m. 
Wbudowany czuły mikrofon oraz głośnik umoŜliwiaj ą wykonywanie rozmów telefonicznych 
podczas prowadzenia pojazdu w bezpieczny sposób. Zestaw zasilany jest z gniazda zapalniczki 
samochodowej 12 V.     
 
Zawartość opakowania  
 
Lusterko – zestaw głośnomówiący  
Kabel zasilający 12V  
Instrukcja obsługi  
 
 
Opis produktu: 
 
Przód  

1. Kontrolka LED  
2. Wyświetlany numer rozmówcy  
3. Mikrofon 
4. Przycisk zwiększania głośności  

5. Przycisk odbierania połączenia  
6. Przycisk zmniejszania głośności  
7. Kończenie rozmowy  
8. Przekazanie połączenia  

 
 
Tył:  

1. Przycisk UP-DATE  
2. Głośnik  
3. Uchwyty do montaŜu na lusterku  
4. Włącznik/ wyłącznik 
5. Akumulator  
6. Przykrywka komory baterii  

 
Podłączenie zestawu:  
Akumulator fabrycznie umieszczony jest w zestawie. Akumulator nie jest w pełni naładowany. Prze3d 
pierwszym uŜyciem naleŜy akumulator naładować. Akumulator naleŜy ładować za pomocą 
dołączonego do zestawu kabla.  
 

1. Kabel podłączyć do gniazda zapalniczki samochodowej.  
2. Kabel drugim końcem podłączyć do zestawu Mirror III.  

 
Czas ładowania akumulatora około: 4 godz.  
 
Umieszczenie zestawu na lusterku: 
 
Zestaw zaczepić górnymi zaczepami o obudowę lusterka samochodowego. Następnie delikatnie naleŜy 
pociągnąć zestaw w dół, tak aby załoŜyć dolne zaczepy na obudowę lusterka samochodowego. Zestaw 
naleŜy umiejscowić na środku lusterka samochodowego.  
 
Parowanie z telefonem komórkowym:  

1. Włączyć zestaw Mirror III. 
2. Po włączeniu zestawu będzie mrugać niebieska kontrolka LED. Następnie przycisk 

kończenia rozmowy naleŜy przytrzymać przez 2 sek.  
3. Kontrolki czerwona i niebieska będą mrugać na zmianę.  
4. W menu telefonu wyszukać opcję Bluetooth. Parowanie przeprowadzić zgodnie z instrukcją 

obsługi telefonu komórkowego.  
5. Hasło parowania to: 0000 
6. Po dokonaniu parowania na wyświetlaczu pojawi się: CONN.  

 
Istnieje moŜliwość połączenia zestawu z 8 telefonami.  
 

7. JeŜeli zaistnieje potrzeba połączenia z zestawem 9 telefonu, wówczas zestaw automatycznie 
kasuje z pamięci pierwszy wprowadzony do pamięci telefon.  

8. Priorytet posiada ostatnio uŜywany telefon z zestawem. 
9. Po ponownym wyłączeniu i wyłączeniu zestawu, będzie on automatycznie parował się z 

ostatnio uŜywanym telefonem jeŜeli znajdzie się w pobliŜu.  
 
 



Opis przycisków:  
ON/OFF   Przycisk włączenia/ wyłączenia  
 
Przyciski na  
panelu przednim  Regulacja głośności  
- strzałki 
 
Wyłączenie 
mikrofonu  NaleŜy przycisnąć klawisz A/T oraz odebrania połączenia        
 
Wybieranie 
powtórne   NaleŜy przycisnąć klawisz odbierania połączenia  
 
Odbieranie  
połączenia  W przypadku nadejścia połączenia naleŜy przycisnąć klawisz odbierania  
                                    połączenia   
 
Kończenie  
rozmowy   NaleŜy przycisnąć klawisz zakończenia rozmowy. 
 
Przekazanie  
połączenia  NaleŜy przycisnąć klawisz A/T 
 
 
Środki ostroŜności:  
 
- Urządzenie chronić przed upadkiem. 
- Nie otwierać obudowy. 
- Urządzenie chronić przed wilgocią.  
- Nie wkładać do wody.  
- Do czyszczenia nie uŜywać benzyny, alkoholu, itp.  
- Czyścić tylko lekko zwilŜoną szmatką  
- Nie wrzucać do ognia!  
- Napraw dokonywać tylko w autoryzowanych serwisach!   
- W przypadku złego podłączenia pinów akumulatora, za powstałe szkody producent nie odpowiada.     
 
     


