
Zařízení je určeno pro odbornou montáž. Doporučujeme instalaci svěřit 
autorizovanému servisu automobilů nebo odborné instalační dílně.

RUDÁ +12V po zapnutí 
zapalování (sv.15)

ČERNÁ - kostra

Délka kabelu: 2,5m ZELENÁ - nevyužito

SCHÉMA ZAPOJENÍ
ÚDRŽBA
- Při čištění zrcadlové plochy používejte pouze čistící přípravky určené k tomuto 
účelu a měkký hadr nebo papírové ubrousky.
- Nestříkejte přípravky na ovládací tlačítka a čidla. Mohlo by dojít k zatečení do 
zrcátka a poškození elektronických obvodů.
- Zrcátko je vyrobeno ze skla. Pozor na mechanické nárazy které jej mohou 
poškodit.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI:
- napájecí napětí: 9-16V
- max. proudový odběr:  <450mA
- pracovní teplota: -40 až +100°C
- rozměry: 80 x 270 x 42mm (V x Š x H)
- vysoká odrazivost: >70%
- nízká odrazivost: 6~10%
- čas potřebný  na změnu odrazu z 55% na 15%, <6,0sec.
- čas potřebný  na změnu odrazu z 15% na 55%, <8,0sec.

INSTALACE NA ČELNÍ SKLO AUTOMOBILU
Zrcátko je instalováno místo původního zrcátka na čelním skle automobilu.
Demontujte stávající zrcátko. Jednotliví výrobci automobilů používají rozdílné typy 
uchycení zrcátka na sklo. Při demontáži a následné montáži postupujte podle 
pokynů výrobce automobilu.
Pokud je to nutné, kabel vedoucí k zrcátku zakryjte přiloženou krytkou, kterou lze 
vysunutím nastavit na potřebnou délku.
 Příklad držáků pro jednotlivé typy automobilů:

OEM ZPĚTNÉ ZRCÁTKO S FUNKCÍ ZTMAVENÍ 
- AUTODIMMING
UŽIVATELSKÝ A INSTALAČNÍ NÁVOD
AD-10D (228050-X)

POPIS:
Zpětném zrcátku s funkcí automatického ztmavení zrcadlové plochy při oslnění 
zezadu jedoucím vozidlem při jízdě v noci nebo snížené viditelnosti. Zrcátko je 
umístěno na čelním skle namísto originálního zrcátka. 

FUNKCE A OVLÁDÁNÍ 
Funkce automatického ztmavení je 
aktivována automaticky při zapnutém 
zapalování. Manuálně je možné ji 
vypnout nebo zapnout ovládacím 
tlačítkem na zrcátku. Funkce je 
indikována led diodou.

Zrcadlová plocha 
s funkcí autodimming
Světelný snímač
PWR ovládací tlačítko
Signalizace zapnutí 
autodimming 
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