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CW SKOLESPEJL - Brugsanvisning og Monterings-vejledning 

 
 
Venstre knap bag, indstiller Display-Farve og kalibrering af Hastighedsvisning. 
 
1. Display farve.  
 Hold venstre knap inde ca. 5 sek. (display skriver (COL 1-2-3-CLIK) slip knap og 
 tryk nu gentagende gange til den ønskede farve er fundet. 
2. Kalibrering af hastighed. 
 Hold venstre knap inde ca. 10 sek. (display viser (COL 1.2.3.CLIK --- Cal 1-2-3 CLIK))   
 Slip knap. 
 kør derefter præcis 80 km/t (brug evt. fartpilot) tryk igen og spejlet viser 80 (KM/H) 
 
Højre knap bag, Indstiller Lysstyrke / slukker spejl / Lektionstids timer. 
 
1. Indstilling af lysstyrken/sluk spejl: 
 Tryk adskillige gange på højre knap (lysstyrken stilles i mørke) indtil den korrekte lysstyrke er  
 fundet/eller spejlet slukkes. Spejlet har automatisk lyssensor der skruer op til fuld lysstyrke i dagslys.   
2. Lektionstids indikator Rød 5 min, Grøn 15-30-45-60-90 min 
 Hold højre knap inde i 3 sek.  - - - slip knap og 90 min tids nedtælling starter. 
 Gentag   (Hold knap i 3 sek.) og det er kun 45 min nedtælling 
 Gentag  og nedtællinger standses.  
 De sidste 5 min blinker rød diode (så er køretimen nok ved at være slut)  
___________________________________________________________________________ 

• Horn knap sidder i bunden af spejlet. 
• Spejlet skal ikke gen-kalibreres ved afbrydelse af strøm (husker sin kalibrering) 
• Spejlet slukker automatisk efter 5 minutter hvis bilen parkeres.  
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Montering : 
Ved montering i de fleste bilmodeller kræves der CANBUS INTERFACE BOX 

Tilslutning:  Der skal monteres sikring Max 1 Amp (monteres på stelledning) 
 

 Rød +       Fast +(kl30) Forsynings spænding 12 - 15V 

 Skærm -     Stel - 

 Grøn +      Højre Blink (Pulsere selv) 

 Hvid + Venstre Blink (pulsere selv)          

 Gul    (Hz) Vss (speed signal)      Kabel 

 Blå +       Fjernlys Diode 3-12v 

 Lilla +  Bremse lys Diode 3-12v 

 Brun + Koblings Diode 3-12v 

 Sort  - Udgang til horn relæ Max 1 A (minus styret) 

 

Support:   

Ring. 28101010 eller Mail: carstenwp@me.com  

Reklamationsret : 12 Mdr. B2B Returneres spejlet til rep.  
hos forhandleren hvor det er købt med kopi af faktura. 
 
CW-bakspejlet 2022 i den velkendte kvalitet og eksklusive udførelse. 
 
•Til den kræsne kunde med øje for kvalitet og design. 
•BAKSPEJLET viser Hastighed, har - Hornkontakt. blink, < LOVKRAV Langtlys, brems, kobling, lektionstids – indikator <EKSTRA. 
•Ny teknik gør det muligt at undgå synlige markeringer i spejlglas af glas, så kun aktive kontrollamper og tal ses tydeligt. 
•Automatisk lyssensor dag/nat med justering af natlys styrke. 
•Farvevalg i display - Rød, Grøn, Blå, Gul, Hvid 
•Hele spejlflade bibeholdt med Lovpligtig glassplintrings sikring i spejlhus 
•Lektionstids indikator med grønne nedtællingsdioder for hver 15 min og rød 5 min diode, lektion slut.  
•Enkel kalibrering og spejlet passer til din bil. 
•Autosluk efter 5 min. hvis bil parkeres. 
•Nedblændingsknap 
•Skal ikke genindstilles ved strømafbrydelse.  
•Dansk produceret elektronik. 
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