
MONCAR1125W
Uživatelský manuál

• Přehled  

Zařízení  je  zrcátkem  vybavené  Bluetooth  rozhraním  s 

podporou protokolu A2DP pro možné spojení s většinou 

mobilních  telefonů.  Pro  možnost  využití  zrcátka  jako 

handsfree jsou podporovány funkce hlasového vytáčení, 

opakování volby, odmítnutí  hovoru, pohyb v telefonním 

seznamu. 

Zrcátko lze užívat v několika funkčních režimech: hlasité 

handsfree  ve  spojení  s  mobilním  telefonem,  handsfree 

přiloženým sluchátkem, MP3 přehrávač.

• Schéma  



• Instalace  

Zrcátko se jednoduše instaluje na stávající zpětné zrcátko 

ve voze nacvaknutím na stávající pozici.

• Nabíjení  

Zrcátko je vybaveno baterií,  která se nabíjí  asi  3hod z 

vybitého  stavu.  Baterie  disponuje  ochranou  proti 

úplnému vybití,  stav vybití  signalizuje LED kontrolka na 

přední straně zrcátka jejím blikáním v intervalu 3 vteřin.

Při nabíjení LED kontrolka svítí trvale.

• Zapnutí/vypnutí  

Pro zapnutí nebo vypnutí použijte k tomu určené tlačítko. 

Po  zapnutí  se  handsfree  spojí  s  posledně  spárovaným 

mobilním telefonem, pokud je ten v dosahu.

Pokud není  připojený žádný telefon nebo nepřehráváte 

MP3, zrcátko se po 20 vteřinách přepne do úsporného 

módu.



• Spojení mobilního telefonu s handsfree  

Pro  spojení  telefonu  s  handfree  reproduktorem  nebo 

sluchátkem zrcátka je nutné přistroje navzájem spárovat 

a tím autorizovat pro obousměrnou komunikaci.

a) ve vypnutém stavu stiskněte tlačítko zapínání, zrcátko 

bude čekat na výzvu pro spojení přes Bluetooth;

b)  aktivujte  Bluetooth  rozhraní  na  mobilním  zařízení, 

vyhledejte okolní zařízení pro spojení, vyberte potom ze 

seznamu nalezený „BT-TTS“;

c) vložte párovací kód „8888“, informační displej potvrdí 

spojení zprávou „Pair OK“;

d)  po  spárování  vyberte  v  mobilním  přístroji  „BT-TTS“ 

jako zařízení pro handfree;

e)  úspěšné  spojení  signalizuje  kontrolka  LED  blikáním 

každé 3 vteřiny.



• Používání handsfree  

 Multifunkční  tlačítko  (dále  MFB)  slouží  pro 

přijmutí hovoru a pro jeho ukončení. 

 Delší podržení MFB během zvonění příchozího 

hovoru slouží pro odmítnutí hovoru.

 Pokud Váš mobilní  přístroj  podporuje hlasové 

vytáčení,  stisknutí  MFB  dvakrát  za  sebou 

aktivuje funkci hlasového vytáčení.

 Jednoduché  stisknutí  MFB  tlačítka  vyvolá 

posledně volané číslo.

 V případě druhého příchozího hovoru stisknutí 

MFB  dvakrát  za  sebou  hovor  přijme  a  první 

pozdrží, další dvoj stisk hovory přepíná.

 Hlasitost  hovoru  lze  regulovat  ovládacím 

kolečkem hlasitosti.



• Aplikační módy  

a) privátní  handsfree  prostřednictvím  přiloženého 

bezdrátového sluchátka;

b) hlasité handfree včetně možnosti poslechu MP3 zkrze 

vestavěný reproduktor;

c) pomocí  „FM-transmiteru“,  který  vysílá  na  VKV(FM) 

zvuk  určený  pro  interní  reproduktor,  ten  lze  přijímat 

autorádiem pro komfortnější poslech; přepínání se ovládá 

talčítkem „FM/MP3“;

d)  FM-transmiter  pro  přenos  zvuku  ze  zrcátka  do  FM 

autorádia  je  přeladitelný  v  celém  VKV  rozsahu  87,5-

108MHz;

e) MP3 lze přehrávat z vložené SD/MMC paměťové karty 

nebo z mobilního přistroje pomocí Bluetooth A2DP.



• Menu  

Stisknutím  multifunkčního  (MFB)  vstoupíte  do  nabídky 

nastavení a ovládání zrcátka MONCAR1125W, pro pohyb 

v menu použijte šipky nahoru/dolů. Opakované stisknutí 

MFB vybírá položku nebo potvrzuje volbu.

Pro přehrání telefonního seznamu z mob.telefonu vyberte 

položku „Download PB“, po ukončení nahrání kontaktů z 

mob.telefonu do zrcátka se zobrazí zpráva „DL PB Over“.

Některé  mobilní  telefony  nepodporují  automatické 

přehrání  telefonního seznamu do dalších zařízení,  to je 

pak  potřeba  iniciovat  manuálně  tím,  že  v  tel.seznamu 

mobilního  telefonu odešlete  kontakty  pomocí  Bluetooth 

na spárované zařízení (v tomto případě zrcátko ve funkci 

handsfree).

• Tovární reset  

Nastavení  zrcátka  do  továrních  hodnot  se  provádí 

současným sitskem tlačítek nahoru a dolů (up/down) po 

dobu jedné vteřiny dokud nezačnou blikat LED kontrolky 

pro nabíjení a Bluetooth (červená a modrá).



• Indikace LED  

✔ Pohotovostní režim s Bluetooth – bliká modrá LED 

každé 3 vteřiny

✔ Pohotovostní  režim bez  Bluetooth  –  bliká  modrá 

LED každé 3 vteřiny 2x

✔ Vybitá baterie – bliká červená LED každé 3 vteřiny

✔ Probíhá hovor – bliká modrá LED každých 6 vteřin

✔ Tovární  reset  –  červená  a  modrá  LED  blikají 

zároveň každé 3 vteřiny

✔ Nabíjení – červená LED svítí trvale

✔ Nabíjení skončilo – červená LED nesvítí

✔ FM vysílání – zelená LED svítí při aktivním vysílání


