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2 Indledning

 XLæs sikkerhedsanvisningerne i denne betjeningsvejled-
ning på side 2-5 

 XSmå dele kan medføre kvælning 

 XDette apparat kan udsende høje lyde 

 XSlukkes i eksplosionsfarlige omgivelser. 
 XFølg alle skilte om slukning af apparater på steder, hvor 

der muligvis er eksplosive atmosfærer. 

 XMå ikke brændes. 
 XUdsæt ikke telefonen og tilbehøret for åben ild eller bræn-

dende tobaksprodukter. 

 1. Generelle anvisninger 

Kære kunde 

Du har erhvervet et biltelefon-installationssæt af mærket BURY og dermed bestemt dig for et produkt 
af høj kvalitet med maksimal betjeningskomfort. 

For at du kan få det fulde udbytte af din biltelefon/BURY-anlæg, skal du læse betjenings-vejledningen 
omhyggeligt igennem. Såfremt du skulle have yderligere spørgsmål til monteringen eller betjeningen, 
skal du kontakte din forhandler. Forhandleren giver gerne rådgivning og videregiver dine erfaringer og 
ideer til producenten. 
I særlige hastetilfælde kan du bruge vores hotline. Telefon- og faxnumrene står på forsiden af betje-
ningsvejledningen. 

BURY ønsker dig god køretur. 

 2. Sikkerhedsanvisninger 
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 XUndgå at apparatet kommer i kontakt med magnetisk da-
talagringsudstyr 

 XFor at mindske risikoen for afmagnetisering, må man ikke 
lade elektroniske apparater eller magnetisk datalagringsud-
styr ligge i nærheden af telefonen i længere tid 

 XUndgå ekstreme temperaturer.
 XUdsæt ikke telefonen eller tilbehøret for ekstreme tempe-

raturer, minimum -10º og maksimum +55º C 

 XTelefonen eller tilbehøret må ikke komme i kontakt med 
væsker, væde eller høj fugtighed 

 XDer må ikke anvendes aggressive kemikalier, rengørings-
midler eller aerosoler til rengøring af apparatet eller tilbe-
høret 

 XForsøg ikke at demontere apparatet 
 XDet er kun uddannede fagfolk, der må udføre service eller 

reparationer på telefonen eller tilbehøret 

 XRegn ikke med dette apparat til nødopkald 

 XAnvend udelukkende autoriseret tilbehør 
 XTilslut ikke ukompatible produkter eller tilbehør 
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Højfrekvensstråling 
Telefonen indeholder en sender og en modtager. Når den er tændt 
sendes og modtages med radiofrekvensenergi. Når du kommunikerer 
med telefonen, kontrollerer det system, som regulerer dine opkald, den 
ydelse, som telefonen sender med. For at garantere at radiofrekvens-
direktiverne overholdes, skal telefonen anvendes med en minimumsaf-
stand på 30 cm til kroppen. 

Specifik absorptionshastighed (SAR) 
Apparatet er en radiosender og -modtager. Det blev designet til ikke at 
overskride de bestrålingsgrænseværdier for radiobølger, som blev an-
befalet af internationale direktiver. Disse direktiver blev udviklet af den 
uafhængige videnskabelige organisation ICNIRP og omfatter sikker-
hedsafstande for at sikre beskyttelsen af alle personer uanset alder og 
sundhed. Disse direktiver anvender en enhed for målinger, der er kendt 
som specifik absorptionshastighed, eller SAR. SAR-grænsen for biltele-
foner ligger på 3 W/kg. Den højst målte SAR-værdi for dette apparat lå 
ved testene under disse værdier. 

Montering – hvem og hvor 
Vi anbealer, at du lader monteringen udføre af et fagværksted. Kun 
kvalificeret personale kan omsætte indbygningsstandarderne fra auto-
mobilproducenterne (VAS) korrekt. 

Strømforsyning 
Dette system er beregnet til anvendelse både i personbiler og lastbiler. 
Driftsspændingen ligger indenfor området 12-24 Volt.

Placering, lydstyrke 
Apparatets komponenter skal installeres i køretøjet således, at dit ud-
syn ikke begrænses; komponenterne må heller ikke være monteret i en 
person-crashzone eller i virkeområder for airbags. Afmontering af in-
strumentbrættets beklædninger (med og uden airbags) eller kompo-
nenter kræver i nogle tilfælde brug af specialværktøj og særlig sag-
kundskab. 
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Korrekt håndtering 
Vi påtager os intet ansvar for beskadigelser eller driftsforstyrrelser, 
som måtte følge af usagkyndig installation og håndtering af systemet. 
Udsæt derfor ikke apparatet for hverken væde, ekstreme temperaturer 
eller rystelser, og gå nøje frem efter de arbejdstrin, der er beskrevet  
i monterings- og betjeningsvejledningen. 

Betjening i trafikken 
Benyt kun systemet i situationer, hvor færdselsforholdene tillader det, 
og det ikke er til fare  eller ulempe for dine medtrafikanter. Lydstyrken 
på enheden skal indstilles således, at du stadig er i stand til at høre lyde 
udefra.

Ved fejl 
Tag ikke apparatet i brug, hvis du bliver opmærksom på eller har mis-
tanke om en defekt. I så fald skal du kontakte vores hotline. Forsøg på 
selv at foretage reparation kan være farligt, da det kræver særlig sag-
kundskab. Dette er forbeholdt kvalificerede fagfolk. 

Undgå lang kontakt med direkte sollys, når bilen er parkeret, da dette 
eventuelt kan beskadige displayets læselighed. Displayets upåklagelige 
funktion garanteres op til en maksimal temperatur på 55° C. 

Produkthåndtering 
Du er selv ansvarlig for håndteringen af telefonen og de deraf følgende 
konsekvenser. 

Vigtigt:
 XProducenten anbefaler indtrængende altid at bruge frita-

lefunktionen på BURY CP 1000 CarPhone biltelefonen. 
 XFøreren er til enhver tid ansvarlig for kørsel med og kon-

trol over sit køretøj. Under kørsel må mobiltelefonen ikke 
benyttes - og specielt ikke til skrivning eller læsning af SMS 
/ MMS. 

 XUndersøgelser har vist at dette øger risikoen for uop-
mærksomhed. Brug af mobiltelefon under kørsel kan være 
en årsag til uopmærksomhed. 

 XOpmærksomheden skal til enhver tid være rette mod 
kørslen, for at mindske faren for uheld. 

 XTelefonen og tilbehøret skal altid behandles omhyggeligt, 
og opbevares på et rent og støvfrit sted. 

 XOverhold altid de landsspecifikke love vedrørende telefo-
nering i biler. 

Undgå lang kontakt med di-
rekte sollys, når bilen er 
parkeret, da dette eventuelt 
kan beskadige displayets 
læselighed. Displayets upå-
klagelige funktion garante-
res op til en maksimal tem-
peratur på 55° C.



6 Montage af stystemet

 3. Leveringsomfang
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BURY CP 1000 CarPhone leveres med forskellige komponenter, alt afhængig af salgsregion. Betje-
ningsvejledningen dækker dog alle varianter. 

Beskrivelse af komponenterne:
1) BURY CP 1000 CarPhone med Vehicle Mount
2) Elektronikboks 
3) Mikrofon 
4) Ekstern højttaler 
5) Little-Flat antenne 
6) Strømforsyning med sikringer
7) Monteringstilbehør 
8) Installations- og betjeningsvejledning

Bemærk: 
 XSkulle der blive tilføjet eller bortfalde komponenter vil det blive oplyst på et separat 

datablad. 

Tilbehør - fås separat: 

ISO højttaler omkoblingsboks AC 5120



8 Montage af stystemet

 4. Placering og fastgørelse 

Trin 1: 
Find først den bedst egnede plads til din BURY CP 1000 CarPhone ved 
af afprøve de forskellige positioner i bilen. 

Undgå at montere BURY CP 1000 CarPhone på steder, som kan hindre 
den korrekte drift af bilen og dens komponenter, fx. bilradio, airbags, 
små rum, handskerum, askebæger, cigartænder, gearstang eller hånd-
bremse.

Hvis du ønsker at betjene apparatet under kørslen, er det tilrådeligt at 
placere det i frontområdet på førersiden. Tag plads i bilen og afprøv, 
hvor du kan nå apparatet uden problemer.

Når du har fundet en egnet plads til BURY CP 1000 CarPhone i bilen, 
kan biltelefonen fastgøres med Vehicle Mount.

Kabelende med det lille Molexstik egner sig til kabelføring gennem 
smalle åbninger i instrumentbordet. Dette muliggør en næsten usynlig 
kabelføring. Vær opmærksom på kabellængden og check at det også 
er tilstrækkeligt til at nå den efterfølgende montering af elektronik-
boks.

Vigtigt:
 XVær ved placeringen opmærksom på at BURY CP 1000 

CarPhone ikke reducerer udsynet til vejen, ikke monteres 
i sikkerhedszoner (herunder airbagzoner) og at kablet kan 
lægges så enkelt som muligt. 

 XVenligst undgå direkte sollys på BURY CP 1000 CarPhone 
og høje temperaturer i køretøjets indre, hvilket hurtigt opnås 
under parkering. 
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Monteringseksempel i bilen:

Oversigt over produktkomponenterne:

Når du køber det viste telefonrør, medfølger der en separat vejledning. 



10 Montage af stystemet

Trin 2:
Alt efter køretøjstype og køretøjets udstyring (f.eks. airbags) vil det 
være hensigtsmæssigt at installere mikrofonen enten på A-rammen, 
solskærmen eller i loftet. Oplysninger om udstyrsegenskaber fremgår 
af bilens dokumentation. 

Trin 3:
Før kabler så de ikke ligger/hænger løst i køretøjet og ikke har indfly-
delse på betjeningen af køretøjet. Når du udlægger en ledning, skal du 
sørge for, at den har et vist frirum til rådighed, så den ikke udsættes for 
trækbelastning. Undgå at ledninger klemmes, da friktion kan beskadige 
isoleringen. 

Trin 4:
Montér elektronikboksen på et egnet sted i køretøjet. Dette kan f.eks. 
være bag radioen, i handskerum eller i midterkonsol. Vær opmærksom 
på at der er adgang til tilslutningerne på boksen. 

Trin 5:
Den fortrukne plads til vinduesantenner er enten i øverste højre eller 
nederste venstre hjørne på forruden overfor førersædet.

Vigtigt:
 XSørg for at antennen har en miniumsafstand på 20 cm til 

fører og passager. For at undgå lydforstyrrelser, må anten-
nekablet ikke trækkes i nærheden af mikrofonkablet. 

Inden tilslutning af komponenter til boksen skal batteriet aftages for en 
sikkerheds skyld. Vær opmærksom på radiokodning (se manual for radio).

Vigtigt:
 XMontér elektronikboks bag en beklædning hhv. på et sted 

hvor til man kun har adgang ved at åbne / løsne en af-
dækning. Tilslutningsboksen må ikke hænge frit fremme  
i køretøjet. 
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 5. Sådan sættes kablet til BURY CP 1000 CarPhone i elektronikboksen

Trin 1:
Åbn den øverste klap på elektronikboksen.

Trin 3:
Kontroller at alle komponenter er låst 
godt fast. 

Trin 2:
Sæt begge stik på printkortene.

Trin 4:
Luk den øverste klap på elektronik-
boksen.
 

 XVær opmærksom på stik-koden
 XLad stikket låse sig godt fast
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 6. Tilslutning af elektronikboks 

Biltelefon-enhedens komponenter tilsluttes til elektronikboksen. Følgende tilslutninger findes: 

Tilslutningsmuligheder:
1 Strømforsyning
2 Ekstern højttaler
3 Mikrofon
4 BURY CP 1000 CarPhone

1 - Strømforsyning

Biltelefonen forsynes med strøm via en 4-leder ledning. Tilslut den 
sorte (klemme 31 – minus), den røde (klemme 30 – konstantstrøm) og 
den blå ledning (klemme 15 – batterispænding) til radioens strømforsy-
ning (evt. via cigartænderen eller sikringsboksen). Den gule ledning 
bruges, efter tilslutning til modstykket, til at afbryde radiolyden i forbin-
delse med en telefonsamtale. Det hvide molex stik forbindes med til-
slutning 1. 

Bemærk:
 XTilslut først apparatet til strømforsyningen og tænd først 

for det, når betjeningsvejledningen beder dig om det. 

Bemærk: 
 XTilsluttes også den blå ledning til klemme 30 (konstant-

strøm) forsynes FSE’en konstant med strøm. Dette kan 
resultere i tømning af batteriet, hvis køretøjet står stille  
i længere tid. 

 XAfviges fra den anbefalede tilslutningsbeskrivelse, er der 
risiko for at nogle af FSE’ens funktioner (f.eks. opkald) ikke 
virker korrekt. 

4

1

2
3
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Installation af sikring
Skær det røde, sorte og blå kabel over med en bidetang eller en saks. Læg begge ender af det røde 
kabel, som er opstået ved overskæringen, i en klemmeforbindelse. Klap den sammen. Når man hører to 
klik er samlingen samlet korrekt. Indsæt en af sikringerne og gentag proceduren for de andre kabler.

2 - Ekstern højttaler
Her tilsluttes den eksterne højtaler til bilen. Ved montering af højtaleren 
skal man være opmærksom på den rette afstand til mikrofonen. 

3 - Mikrofon
Her tilsluttes mikrofonstikket. 
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4 - BURY CP 1000 CarPhone
Her tilsluttes biltelefonen.

SIM-kortbeskyttelse
Kunststofdækslet, som beskytter dit SIM-kort, kan kun anvendes en 
gang.

Bemærk:
 XApparatet kan blive beskadiget, hvis du forsøger at fjerne 

kunststofdækslet igen.

Alternativt kan dit SIM-kort også beskyttes med et gummidæksel, der 
kan tages af igen.
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 7. Idrifttagning af biltelefonen

BURY CP 1000 CarPhone gør det yderst behageligt at telefonere i bilen. Den overskuelige og letlæse-
lige biltelefon har udover et 2,5 tommer display og det store tastatur et SIM-kort-indstik, så den kan 
fungere som et helt selvstændigt kommunikationssystem. 

Beskrivelse af hovedsystemet: 

Vigtigt: 
 XEnheden opererer i GSM 850/900/1800/1900 MHz frekvensbånd. 

Udgangseffekt: 
Power Class 4 (+ 33dBm ± 2dB) til EGSM 850  
Power Class 4 (+ 33dBm ± 2dB) til EGSM 900  
Power Class 1 (+ 30dBm ± 2dB) til GSM 1800  
Power Class 1 (+ 30dBm ± 2dB) til GSM 1900

Aktivering af SIM-kortet
SIM-kortet sættes i indstikket i den slukkede BURY CP 1000 CarPhone. 
Når SIM-kortet ikke er aktiveret, er det kun muligt at foretage nødopkald.

 XMetalforbindelserne på SIM-kortet på ikke berøres.

Sådan tændes og slukkes BURY CP 1000 CarPhone 
Når apparatets strømforsyning er tilsluttet, aktiveres BURY CP 1000 
CarPhone, når tændingen slås til. Biltelefonen kan også tændes  
og slukkes manuelt ved at trykke på afbrydertasten. 

Mini USB

Display 2,8“
Menutast højre

Afbrydertast

4-vejs-bladringstast til 
menuer og lister

Indstik til SIM -kort

SOS-tast

Lydstyrkeregulering

Menutast venstre

Opkaldstast-/Genvalgstast

Stort oplyst tastatur giver stor præcision og 
hurtighed ved indtastningen

Aktivieringstast til stemmestyring
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Regulering af lydstyrke 
Lydstyrkereguleringen kan anvendes til at indstille ringetonens lydstyr-
ke, når der ikke er et aktivt opkald. Lydstyrkereguleringen kan anven-
des til at indstille opkaldslydstyrken under en samtale. 

Indtastning af PIN-kode 
Indtast kun din PIN-kode. PIN-koden (Personligt identifikations-num-
mer) anvendes som beskyttelse mod, at en tredjemand ikke uberetti-
get kan benytte dit telefonkort. 

Bemærk:
 XHvis PIN-koden indtastes forkert tre gange, skal kortet 

låses op med din PUK-kode. 

Derefter kommer du til hovedmenuen. I den øverste linie kan der vises 
nogle symboler. De har følgende betydning:

• Mistede opkald / Nye beskeder
• Mobilnettets signalstyrke
• Aktivering af stemmestyring

Symbolerne i displayet har følgende betydning:
• Dag-/nattilstand
• Opkaldslister
• Kontakter
• Beskeder
• Indstillinger
• Dato/klokkeslæt
• Talememo

Valg af sprog 
Derefter skal du vælge menusprog, hvis der er flere til rådighed.  
Her kan der være regionale forskelle. Hvis BURY CP 1000 CarPhone kun 
er udstyret med et sprog, skulle dette blive indlæst automatisk. Menu-
sproget kan ændres igen, hvis du vælger Indstillinger i Hovedmenuen,  
og derefter under menupunktet Telefon vælger punktet Sprog. 
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 8. Betjeningsmuligheder 

Systemet kan betjenes på to måder:

1. Betjening vha. stemmestyring

2. Betjening af tastaturet 

 9. Betjening via stemme 

Voicetag”VOICETAG” er fremhævet i de videre forklaringer.

Biltelefonens menupunkter kan fremkaldes via stemmen, når denne 
funktion én gang er aktiveret. Der er dog undtagelser, hvor du er nødt 
til at foretage dig noget. I forbindelse med en samtale kan stemmekom-
mandoer ikke bruges, og funktioner kan kun aktiveres via tastaturet. 

Stemmestyringen startes ved at trykke kort på hovedsymbolet i hoved-
menuen. Er funktionen Trylleord aktiveret, kan stemmestyringen 
også startes via kommandoen ”AKTIVER STEMMESTYRING”.  
Men i visse situationer f.eks. ved et indgående opkald og aktiveret 
stemmemodtagelse, starter BURY CP 1000 CarPhone selv stemmesty-
ringen. Biltelefonen viser, at den er parat til at modtage en besked, ved 
hjælp af et lydsignal.

Har du glemt en kommando, kan du med beskeden ”HJÆLP” få BURY 
CP 1000 CarPhone til at oplæse kommandoerne i den menu, hvor du 
befinder dig. Forstår biltelefonen ikke en kommando, eller er denne 
ikke til rådighed, starter den af sig selv hjælpefunktionen og oplæser 
de mulige kommandoer.

Bemærk:
 XVed brug af stemmestyring anbefales at skrue ned for lyd-

styrken på andre audio systemer (f.eks. navigationssystem), 
eller slukke for advarsler om kødannelser og andre trafik-
meldinger for at undgå utilsigtede stemmekommandoer.
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Ud over disse kommandoer genkender biltelefonen også tallene fra nul til ni. Tal, som er større end ni, 
skal splittes op (fx 10 = et, nul). Til søgning i telefonbogen genkender BURY CP 1000 CarPhone også 
bogstaverne ”A” til ”Z” samt ICAO-alfabetet. Til brug ved udenlandsopkald kan kommandoen ”PLUS” 
vælges. 

Inden for stemmestyring kan de følgende fire kommandoer bruges i alle menuer.

10. Menubetjening via tastaturet 

Afbryd

Hjælp

Tilbage

Hovedmenu

afbryder den aktuelle handling

tilbage til hovedmenuen

et skridt tilbage

nævner alle de til rådighed stående kommandoer

BURY CP 1000 CarPhone kan også betjenes via det store oplyste tasta-
tur. Tastaturet giver dig følgende muligheder: 

Med afslut-tasten kan du afslutte samtalen eller forlade den menu, der 
er hentet frem. 

Med opkaldsmodtagetasten kan du modtage opkald eller starte genop-
kaldsfunktionen. 

Med menutasterne på venstre og højre side åbnes den menu, der vises 
aktuelt. 

Med navigationstasten kan du navigere rundt i menusystemet og æn-
dre indstillinger ligesom med en joystick. 

Med SOS-tasten foretages et nødopkald. Du kan selv bestemme til hvil-
ket nummer, nødopkaldet skal gå, i menuen Indstillinger. 
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Her ses alle menuer der bruges til betjening og opsætning af systemet. 
De kan valgfrit vælges enten via tastaturet eller via stemmestyring. 

Via stemmestyring kan du hente kommandoer, der ofte benyttes, frem, 
som ellers findes senere i menutræet. Disse lyder: 
”VÆLG MAX MUSTERMANN”, 
”LÆS NY TEKSTMEDDELELSE” 

Er stemmestyringen aktiveret, viser displayet den aktuelle menu eller 
detaljerne i enhver kaldt funktion. 
Efterfølgende forklares de enkelte menupunkter. 

Vælg Max Mustermann 
Med denne stemmekommando (vises ikke på displayet) kan du ved 
aktiveret stemmestyring, straks ringe til en kontakt i telefonbogen. 

Bemærk:
 XHer er det vigtigt, at det udtalte navn svarer præcist til 

angivelsen i telefonbogen. Angivelser, der er oprettet med 
store bogstaver, skal staves. Eksempel: ADAC. 

Står efternavnet først, lyder kommandoen: 
”VÆLG MUSTERMANN MAX”. 

Vælg et vilkårligt
nummer

11. Hovedmenu
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Tast nummer

Slet gruppe

Vælg

Slet alt

Slet alle

Kontakter

Læs listen

Tast nummer
Det er nyttigt at opdele og kalde telefonnumre i korte blokke med 3-4 
tal. Når du holder en lille pause efter en talblok, gentager FSE registre-
ringen og signalerer derefter med et bip, at du kan fortsætte med regi-
streringen.

Nu skal områdenummer og telefonnummer registreres. Når telefon-
nummerets sidste talblok er registreret, kan hele telefonnummeret 
kontrolleres ved hjælp af stemmekommandoen ”GENTAG”. Andre 
kommandoer:

Alle registreringer, henholdsvis tidligere registreringer slettes

Sidste tal slettes

Der foretages et opkald

Sidste talblok slettes  

Kontakter
Med kommandoen ”LÆS LISTE OP” læses hele listen op for dig. Med 
„STOP” kan du stoppe denne oplæsning, og derefter vælge den øn-
skede registrering. Du kan også hoppe direkte til en af de viste med-
delelser, ved at kalde meddelelsesnummeret.
F.eks.: ”VÆLG TRE”.
Alternativt kan du ved hjælp af kommandoerne ”NÆSTE” eller  
”NÆSTE SIDE” og ”TIDLIGERE” eller ”TIDLIGERE SIDE” navi-
gere rundt i listen. Med ”VÆLG” starter du et opkald.

Du kan gemme navne og telefonnumre i SIM-kortets hukommelse 
(SIM-liste) og i mobiltelefonens interne hukommelse. Afhængig af ud-
byder kan der gemmes op til 250 kontakter på SIM-kortet, og op til 
1500 kontakter i den interne hukommelse.

Man kan også gemme et nummer, som man har modtaget et opkald 
eller en SMS fra, bagefter. Så behøver man ikke taste nummeret ind.
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Hurtig søgning

Vælg et vilkårligt
nummer

Detaljer

<Max Mustermann> er et synonym for en registrering i telefonbogen.  
Når du vælger et navn, kommer du direkte til registreringen. 

Her kan du ved hjælp af bogstavsfeltet søge efter registreringer. Tast 
det første bogstav i det for- eller efternavn (afhængig af sortering) som 
du søger. Det tilsvarende bogstav vises i øverste linje og læses højt. 

Er der mange navne i din telefonbog med det ønskede bogstav, kan du 
indkredse søgningen ved at indtaste op til tre yderligere bogstaver.  
På displayet vises hvilke yderligere bogstaver FSE’en kan finde i telefon-
bogen. Resten nedtones i overensstemmelse hermed. 

Ved hjælp af kommandoen ”UDVÆLG” kan du bekræfte indtastnin-
gen, og displayet viser telefonbogsregistreringen, der passer bedst til 
din indtastning. Via kommandoerne ”SLET SIDSTE” eller  
”SLET ALLE”, slettes enten det sidste eller alle indtastede bogstaver. 

Via kommandoen ”DETALJER” findes alle registrerede telefonnumre 
til denne kontakt. 

Desuden kan du tildele en telefonbogsregistrering sin egen stemme-
kommando (Voice-Tag). Dette anbefales f.eks. ved navne, der er svære 
at udtale. Her kan med fordel bruges øgenavne eller forkortelser. 

Sig kommandoen tydeligt i mikrofonen, biltelefonen gentager kom-
mandoen og du kan derefter via hovedmenuen, ved hjælp  
af f.eks. ”RING TIL KUNDE 1” ringe til den ønskede forretningsfor-
bindelse. 

I alt kan BURY CP 1000 CarPhone gemme 150 stemmekommandoer. 
Disse stemmekommandoer (Voice-Tag) gælder for alle numre,  
der er registreret til denne kontakt. Efterfølges af spørgsmålet hvilket 
af disse numre, du vil ringe til. 

Bemærk: 
 XFor at lette talegenkendelsen, så brug ikke BURY CP 1000 

CarPhone kommandoer i dine egne stemmekommandoer 
(Voice-Tag). 

Vælg

Slet sidste gruppe

Slet alt

Voicetag

Accepter

Nulstil
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Gentag nummeret 
Genopkald til det sidst kaldte nummer. 

Opkaldslister 
I kronologisk rækkefølge listes her alle førte, ubesvarede eller mod-
tagne opkald. Der vises opkalderens eller den opkaldtes navn og tele-
fonnummer. Kan telefonnummeret ikke henføres til en kontakt i tele-
fonbogen, vises det uden yderligere informationer. Du kan få læst tele-
fonnummeret op og eventuelt ringe tilbage. At navigere i listerne svarer 
til at navigere i telefonbogen.

Beskeder
Med denne funktion kan du vise tekstbeskeder og også få dem læst op. 
BURY CP 1000 CarPhone kan gemme op til 100 SMSer. Hvis du modta-
ger en SMS mere, erstattes den ældste post med denne. Hvis alle SM-
Ser ikke kunne indlæses, får du en besked. 

Tekstmeddelelserne og e-mails vises på samme måde, som du kender 
fra opkaldslisterne. I øverste linje står afsenderens navn og nedenun-
der står datoen og klokkeslættet da meddelelsen blev modtaget på 
mobiltelefonen. 

Når du modtager en ny tekstmeddelelse, vises brevsymbolet som infor-
mation. Den kan også hentres frem direkte fra hovedmenuen med 
kommandoen ”LÆS NYE MEDDELELSER”. 

Afsenderen kan efter behov ringes op direkte. 

Sådan sendes tekstbeskeder
Med BURY CP 1000 CarPhone kan du også sende dine egne SMS’er.  
Du skal bare indtaste beskederne via tastaturet.

Gentag mummeret

Opkaldte numre

Modtagne opkald

Ubesvarede opkald

Opkaldsliste

Beskeder

Alle beskeder

Nye beskeder

Tast afsender
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Indstillinger

Indstillinger 
I denne menu kan FSE’en konfigureres ved hjælp af yderligere fire un-
dermenuer. Disse er Stemmestyring, Audio, Visning og Telefon.

Stemmestyring 
I denne undermenu kan du foretage følgende indstillinger:

Deaktivering eller aktivering af trylleordet:
Aktiverer du denne funktion, kan du via den fastlagte stemmekom-
mando ”AKTIVER STEMMESTYRING”, starte stemmestyringen  
af FSE’en direkte fra hovedmenuen. Med denne funktion kan du be-
holde begge hænder på rattet. Som tegn på at  BURY CP 1000  
CarPhone kan aktiveres ved hjælp af trylleordet, vises stemmestyrings-
symbolet i displayet.

Bemærk:
 XNævner du denne kommando i en samtale med en pas-

sager, eller bliver den sagt i radioen, kan det ske at stem-
mestyringen aktiveres, selvom det ikke var meningen. 

Deaktivering eller aktivering af den udvidede hjælp:
Aktiverer du den udvidede hjælp, får du i nogle stemmestyrede me-
nuer yderligere detaljer om hvilke kommandoer der kan bruges. I andre 
situationer spørger BURY CP 1000 CarPhone om du virkelig ønsker at 
gennemføre handlingen. 

Deaktivering eller aktivering af audio feedback:
Vælger du audio feedback får du i forbindelse med betjening via tasta-
turet sproglig feedback (f.eks. bliver telefonbogsoplysninger og henvis-
ninger læst op). Dit valg bliver vist i et infofelt. FSE arbejder normalt 
uafhængigt af taleren, hvilket betyder at den straks kan  tages i brug 
uden ”stemmetræning”. Kun hvis du taler udpræget dialekt, kan det 
være nødvendigt med brugertræning. FSE læser 20 ord op, som  
du skal gentage, således at enheden kan vænne sig til din stemme. 

Biltelefonen arbejder generelt uafhængigt af højttalere, dvs. at det kan 
tages i brug straks uden ”stemmetræning”. Der er kun brug for bruger-
træning, hvis du taler med udpræget dialekt. Biltelefonen læser tyve 
begreber op, som du skal gengive, således at anlægget ”vænner” sig til 
din stemme. 

Her får du en kort beskrivelse af de væsentligste funktioner.

Aktiver 
sprogstyring

Lydfeedback til

Avanceret hjælp til

Stemmeopkald

Taletilpasning

Beskrivelse
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Lyd
I denne menu kan biltelefonens lydindstillinger ændres.

Biltelefonen råder over fire ringetoner, som du kan vælge mellem. Med  
”NÆSTE” eller ”FORRIGE” kan du bevæge dig rundt i listen. Ringe-
tonen vælges med ”ACCEPTER”. 

For talegengivelsen og den valgte ringetone kan lydstyrken indstilles  
i en særskilt undermenu. Følgende stemmekommandoer er til rådighed 
”HØJERE”, ”LAVERE”, ”MAKSIMUM”, ”MINIMUM” og ”ACCEPTER”. 

På nogle radioer kan det medføre problemer, når FSE’en starter med 
stemmegengivelse, umiddelbart efter at mute signalet blev sendt til 
radioen. Nogle radioer kræver en vis tid til at aktiveres og reagere på 
mute signalet. Dette viser sig ved, at du ikke hører bippet i starten af 
stemmestyringen. For at undgå dette, kan du i menuen ”LYDLØS 
FORSINKELSE” indgive en maksimal forsinkelse på op til tre sekunder. 
Først efter dette tidsrum begynder biltelefonen med talegengivelsen. 

Vis 
Denne menu gør det muligt at tilpasse displayet på mange måder. 

Navnlig for at undgå at blive blændet ved kørsel om natten, kan du 
vælge Sovemodus. Dette bevirker at displayet slukkes efter henholds-
vis 15, 30 eller 60 sekunder. Ved indgående opkald aktiverer FSE auto-
matisk displayet. 

I menuen Belysning kan lysstyrken i displayet ændres. Følgende stem-
mekommandoer er til rådighed ”MERE”, ”MINDRE”, ”MINIMUM”, 
eller ”MAKSIMUM”. Du bekræfter ved at vælge ”VALG”. 

For at kunne aflæse displayets indhold under forskellige lysforhold, har 
du i næste menupunkt Dag/Nat mode mulighed for at skifte mellem 
visningerne. 

Lyd

Ringtoner

Vælg

Accepter

Lydstyrke

Tale

Ringetone

Lydløs forsinkelse

Vis

Slumreindstilling

Belysning

Dag

Nat

Auto indstilling

Dag/Nat indstilling
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Telefon
Under dette menupunkt kan du foretage indstillinger til modtagelse  
af opkald, menusprogene, PIN-kode, nummervisning, GSM, dato og 
klokkeslæt, til biltelefonen selv og til opkaldsberedskabet. 

I funktionen Modtage opkald kan du angive, om du vil modtage ind-
gående opkald manuelt via touchscreen, om du vil modtage et indgå-
ende opkald manuelt, med stemme eller automatisk. Vælger du at 
modtage opkald automatisk bliver samtalen modtaget efter to ring – du 
har derefter ingen mulighed for at afvise samtalen. 

Afhængigt af salgsområde (lande) indeholder biltelefonen én eller flere 
sprogpakker. Hvis der findes flere, kan du vælge det Sprog der passer 
til dig. 

Bemærk: 
 XBURY Service tilbyder mulighed for at bytte eller tilføje 

sprogpakker. Denne service er dog ikke gratis. Hos BURY 
Hotline kan du få oplysninger om dette emne. Kontaktoplys-
ninger kan fås på www.bury.com. 

Menusproget skal vælges ved første ibrugtagning, efter softwareopda-
teringer eller efter indlæsning af fabriksindstillingerne. 

En individuel ”PIN CODE” forbindelse kan du oprette i den næste 
menu. Din egen kode skal være på mindst fire cifre – højst otte tegn er 
tilladt. 

Bemærk: 
 XHvis du får en fejlmeddelelse om indtastning af en forkert 

PIN-kode, kan dette ud over forkert indtastning også skyl-
des SIM-kortet. SIM-kort fra nogle netoperatører tillader 
ikke deaktivering af PIN-kode. Dette kan skyldes, at de er 
af en ældre type, eller at denne funktion er blevet blokeret 
af netoperatøren. 

Her aktiveres Telefonnummerbegrænsningen. Hvis FDN-tilstanden 
(FDN = Fixed Dialling Numbers) er aktiveret, kan der kun anvendes 
foruddefinerede telefonnumre fra SIM-kortet. Til aktivering skal du 
bruge PIN2, som du får fra din udbyder. Et direkte opkald fra kontak-
terne er ikke længere mulig, hvis FDN-funktionen er aktiveret. 

Telefonlisten til FDN-funktionen kan ændres ogaktiveres/deaktiveres med 
PIN 2-koden. Antallet af FDN-kontakter, som kan gemmes i SIM-hukom-
melsen, er afhængig af SIM-kortet (mindst 9 og op til 50 kontakter). 

Telefon

Opkald besvares

Sprog

Pinkode

Begrænsede 
numre
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De definerede telefonnumre kan så tildeles tallene 0-9, og så er det let 
at ringe til kontakten ved at trykke på tasten med det relevante tal.

Bemærk: 
 XI aktiveret FDN-tilstand kan du så kun sende en SMS, hvis 

du har gemt det nummer, som SMS’en skal sendes til i FDN-
kontakterne. 

 XFor at kunne sende SMS-beskeder til kontakter på SIM-
kortet, når du har aktiveret telefonblokering, skal du tilføje 
nummeret på SMS-centralen til telefonblokeringslisten. 

Kortnummervalg
Med kortnumre kan man aktivere opkald og sende SMS med et tryk på 
en tast. Der er otte taltaster (Tal 2 til 9), som man kan gemme et kort-
nummer under. 

Tip: 
 XLav dine egne regler for kortnummertasterne. En regel 

kan fx være: Jo yngre personen er, jo lavere skal tallet være 
på den tast, som man vælger til kortnummeret. 

BURY CP 1000 CarPhone har en integreret digital signalprocessor (DSP). 
Den anvendes til stemmegenkendelse og sprogsyntese og er aktiveret 
som standard. Sammen med susen- og ekkodæmpningen garanterer 
DSPen den optimale talekvalitet. DSPen kan også deaktiveres helt. 

Nummervisning 
Under menupunktet nummervisning kan man indstille, om biltelefonen 
skal sende sit eget telefonnummer med ved et udgående opkald eller 
ej. Her kan man vælge mellem de to muligheder Vis nummer og Skjul 
nummer. Derefter skjules eller medsendes dit telefonnummer konse-
kvent. 
 
GSM ud 
I denne menu kan du udstede GSM-modtagelsen. 

Nummerpræsenta-
tion

GSM ud

DSP

Kortnummervalg
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Dato/klokkeslæt 
I denne menu kan du indstille dato og klokkeslæt. Du kan vælge mel-
lem flere formater. 
 
Under menupunktet System får du informationer om den software og 
hardware (Version Info), der skal installeres. Hvis du konstaterer,  
at der er kommet en ny firmware til biltelefonen, kan du opdatere BURY 
CP 1000 CarPhone under menupunktet Software Update og fra BURY 
Update Suite. 

Bemærk: 
 XUnder opdateringen må strømforsyningen til biltelefonen 

ikke afbrydes. 
 XVi anbefaler, at du lader biltelefonen opdatere hos en 

BURY forhandler. Du kan finde en forhandler i nærheden  
af dig på www.bury.com. 

Hvis du har ændret nogle indstillinger, og biltelefonen efterfølgende 
ikke fungerer som ønsket, kan du stille BURY CP 1000 CarPhone tilbage 
til udleveringstilstanden med funktionen Fabriksindstilling.

Med menupunktet Opkaldsberedskab kan du aktivere den interne 
frakoblingsregulering på biltelefonen. Ved aktivering lægges den tids-
mæssige begrænsning fast til 5 minutter, men den kan også forhøjes til 
10 eller 15 minutter. 

Opkaldsberedskabet er nyttigt, når du har nået dit rejsemål eller stand-
ser motoren ved en lukket baneoverskæring, men bliver siddende i bi-
len. Biltelefonen forbliver aktiv i den indstillede periode, og du kan 
dermed bekvemt føre samtaler. Når tiden er gået. (hvis der ikke er en 
aktiv samtale) slukker biltelefonen så automatisk. 

SOS-nummer 
I denne menu kan du indtaste nummeret til nødopkald. Biltelefonen 
arbejder med radiosignaler, som ikke garanterer en stabil forbindelse  
i alle situationer. Stol derfor ikke udelukkende på BURY CP 1000 
CarPhone i nødstilfælde.

SOS

Tilkaldevagt

Fabriksindstilling

System

Version Info

Software
opdatering

Dato/Tid
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Optag

Gentag

Slet

Talememo
Vil du notere noget efter turen eller under turen, og muligvis skrive noget 
vigtigt ned midt i en samtale, mangler der oftest noget at skrive med, 
eller trafiksituationen tillader det ikke. Ved at bruge denne funktion, kan 
du gemme vigtige oplysninger uden risiko for dig selv og andre. 

Et stemme memo kan lagres direkte fra hovedmenuen eller under  
et opkald. Der skelnes mellem private og almene stemme memoer.

Der kan optages indtil 10 stemme-memoer for hver mobiltelefon signa-
tur. Bjælken der vandrer fra venstre mod højre under en optagelse, er 
en indikator for den resterende optagetid. Ligeledes løber den aktuelle 
optagetid med. Den maksimale længde af memoer er i alt to minutter. 
Er hukommelsen fuld, bliver det vist. For at kunne optage flere memo-
er, er du nødt til på forhånd at slette nogle gamle memoer.

I listen nummereres memoerne fra 1 til 10, således at du via stemme-
styringen kan kalde disse f.eks. med kommandoen ”MEMO 1” eller kun 
”1”. Nedenfor kan du se den tid, dette memo tager. De memoer der 
optages under en telefonsamtale er nødvendigvis et privat memo.

Bemærk:
 XRespekter din samtalepartners privatliv, når du opta-

ger telefonsamtaler og fortæl at du gerne vil optage dele  
af samtalen. 

Eksempler på private memoer er adresser, telefonnumre eller internetsi-
der, som du ønsker at notere dig under kørslen eller i telefonsamtaler.

Man kan også oprette et generelt talememo. Således kan enhver fører 
uafhængigt af en telefon optage, afspille og slette et memo. Den mak-
simale optagetid er to minutter. Afspilles memoet ikke før biltelefonen 
slukkes, vises efter opstarten en pop up henvisning til, at der findes  
et ikke afspillet stemme memo. Er audio feedback aktiveret bliver hen-
visningen også oplæst.

Findes der allerede et alment stemme memo, og du ønsker at optage 
et andet, bliver du spurgt, om du ønsker at overskrive det gamle 
memo. 

Almene stemmememoer egnet sig særlig godt til biler, der hyppigt skif-
ter chauffør, f.eks. distributionskøretøjer. Den næste chauffør kan såle-
des rettidigt blive gjort opmærksom på, om du har glemt at tanke, eller 
om et fladt dæk forhindrer fortsat kørsel. 

Talememo

Privat

Global
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12. Accepter, udfør og afslut taleopkald

For at gøre dig opmærksom på et indgående opkald, gøres opmærksom på det ved hjælp af stem-
megengivelse og ringetone. Bilens audio system mutes. Sender opkalderen sit telefonnummer med, 
bliver dette vist i displayet hvis det ikke er gemt i telefonen. Findes der en registrering af dette nummer 
i telefonbogen, oplæses opkalderens navn. Skjuler opkalderen sit nummer, gøres der opmærksom  
på det i displayet. 

I standardindstillingen kan du kun via touchscreenen modtage eller afvise det indgående opkald.  
Vil du modtage opkaldet, så tryk kort på den venstre hører. Vil du ikke føre en telefonsamtale, skal du 
trykke på afslut-tasten. 

Under samtalen har du mulighed for at regulere lydstyrken på din samtalepartners stemme med lyd-
styrkereguleringen. 

Bemærk: 
 XVær opmærksom på de lokale love omkring telefonering i biler. 

Muligheden for at optage en del af telefonsamtalen, findes i menupunktet Talememo. En detaljeret 
beskrivelse findes andet steds i vejledningen. 

Benyt afslut-tasten til at afsluttet et opkald. 

Når motoren slukkes under en aktiv telefonsamtale, forbliver biltelefonen aktiv, indtil samtalen  
er afsluttet. 
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13. Service

Ved almindelige eller tekniske spørgsmål, forslag og kritik, er vores team altid til rådighed. Vi modtager 
gerne dine forslag og kommentarer: 

Administration:   Producent:             Importør:
BURY GmbH & Co. KG  BURY Spółka z o.o.            SEC Scandinavia A/S
Robert-Koch-Straße 1-7  ul. Wojska Polskiego 4            Bækkegaardsvej 26
D-32584 Löhne   39-300 MIELEC              8800 Viborg 
Tyskland    Polen              Danmark

Hotline: +49(0)180 6 - 842 468*
e-mail: hotline@bury.com 

* 0,20 €/min. på Deutsche Telekom AG’s fastnet. Udgifterne ved internationale opkald kan være 
anderledes. 

SEC Scandinavia A/S 
tlf: +0045 86645565 

Garanti/Service
Garantiperioden for de købte enheder er to år fra købsdatoen. Garantikrav skal gøres gældende over-
for forhandleren. Kan forhandleren ikke afhjælpe fejlen, kan du gøre brug af dine køberrettigheder. 
Skal enheden efter aftale med forhandleren sendes direkte til producenten pga. reklamation, sendes 
denne med en udførlig fejlbeskrivelse på tysk eller engelsk og med en kopi af kvitteringen, til vores 
service team:

BURY GmbH & Co. KG
Im Hause DPD Depot 103
Robinienweg
D-03222 Lübbenau
Tyskland

Bortskaffelse af elektriske apparater i EU
Den overstregede skraldespand betyder, at elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumu-
latorer skal indsamles særskilt i Den Europæiske Union. Bortskaf ikke disse produkter sammen med 
det usorterede husholdningsaffald. Som ejer af et gammelt produkt, er du forpligtet til at bringe dette 
til de kommunale indsamlingssteder. Der modtages gamle elektroprodukter gratis. 
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14. Tilladelser og konformitetserklæringer 

Hos BURY følger indkøb, produktion samt salg og service miljøvenlige processer i henhold til standar-
den ISO 14001 og kvalitetsstyringskrav i henhold til standarden ISO/TS 16949. Det håndfri installati-
onssæt har 

Undertegnede BURY erklærer herved, at følgende udstyr BURY CP 1000 CarPhone overhol-
der de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv RED 2014/53/EU.

Dette produkt opfylder kravene i det europæiske direktiv 2011/65 / EF om begrænsning  
af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

En overensstemmelseserklæring fra producenten for dette system kan rekvireres pr. e-mail på føl-
gende e-mail-adresse: ce_conformance@bury.com. Den er også tilgængelig på vores hjemmeside 
www.bury.com i afsnittet downloadbare filer af et givet produkt.

Stand: 06/2017 
25.1411.0-07-290617 
Med forbehold for fejl og ændringer. 

Enhver brug af sådanne mærker af BURY Technologies, sker i overensstemmelse med en licens. 
Alle andre nævnte varemærker tilhører deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdt.


