
ZRCADLA SÉRIE BRIGHT BLUETOTH - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  
  

  

I. Popis displeje a ovládání 
 

   
.  

 
 
II. Funkce & ovládání  
 
 

1) Stisknutím tlačítka 6 zapnete obrazovku a podsvícení klávesnice, systém zobrazí aktuální teplotu a 
čas. Během práce systému krátkým stisknutím tlačítka 6 ovládáte LED světlo zrcadla: zapnuto teplá 
bílá, zapnuto studená bílá, vypnuto, na obrazovce se zobrazí ikona. Dlouhým stisknutím tlačítka 6 
přibližně tři sekundy vypnete celý systém, displej a podsvícení zhasne.  
 

2) Dlouze stiskněte tlačítko 5, dokud nezačne blikat číslo hodin, abyste nastavili systémový čas. Když 
číslo bliká, stiskněte tlačítko 1 nebo 2 a upravte hodinu. Poté stisknutím tlačítka 5 přepněte a upravte 
počet minut, když blikají. Stisknutím tlačítka 5 také můžete přepnout a upravit měsíc nebo datum, 
když číslo bliká. Jakmile číslo přestane blikat, systém nastavení přijme. (Nastavení času lze upravit 
pouze při vypnuté funkci Bluetooth)  
 

3) Stisknutím klávesy 4 zapněte funkci přehrávání hudby Bluetooth. V horní části obrazovky se zobrazí 
indikátor průběhu, poté bude blikat „1-bt“, funkce Bluetooth se přepne do stavu vyhledávání. Otevřete 
funkci Bluetooth v telefonu a vyhledejte název zařízení „K3015“, abyste se s ním spojili, 
„1-bt“ přestane blikat, když se telefon připojí se systémem úspěšně. Nyní můžete přehrávat jakoukoli 
hudbu z vašeho telefonu v systémových reproduktorech pomocí funkce Bluetooth. Stisknutím klávesy 
1 nebo 2 vyberte předchozí skladbu nebo další skladbu. Stisknutím tlačítka 3 upravte hlasitost, poté 
stisknutím tlačítka 1 a 2 zvyšte nebo snižte hlasitost, když bliká.  

 
 

1. Nedotýkejte se magnetického a elektrického pole a vyhýbejte se přímému světlu a topnému zařízení.  
2. Jelikož mobilní WiFi a Bluetooth používají stejný kanál, signál a data se mohou při společném používání vzájemně 

ovlivňovat. Zde bude rychlost stahování pomalá. Pokud posloucháte hudbu online, zpomalené stahování může 
způsobit problém s přerušovaným přehráváním hudby.  

3. Kvůli odlišné verzi od výrobců modulů bluetooth mohou mít některé mobilní telefony problémy se zablokováním 
přehrávání nebo ztrátou připojení.  

4. Nejdelší vzdálenost připojení Bluetooth 10 metrů je teoretická vzdálenost bez jakékoli bariéry. Ve skutečnosti by to 
mělo být 2 až 8 metrů pod skutečným prostředím. Lidské tělo je hlavní bariérou, proto se prosím ujistěte, že 
reproduktor s bluetooth je umístěn do vzdálenosti 10 metrů od mobilního telefonu a bez jakékoli bariéry, jako je zeď 
nebo jiné elektrické zařízení.  

5. Potřebujete-li znovu připojit signál bluetooth, pokud je odpojen,  
6. Po připojení signálu bluetooth zazní slabé zvuky. Je to normální. 

Besteco
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