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2 Inleiding

 XLees de veiligheidsaanwijzingen in deze bedieningshand-
leiding op de pagina‘s 2 tot en met 5

 XKleine onderdelen kunnen verstikkingen veroorzaken

 XDit apparaat kan luide tonen produceren

 XIn explosiegevaarlijke omgevingen uitschakelen
 XVolg op locaties met mogelijk explosieve atmosferen alle 

instructies voor het uitschakelen van apparaten op

 XNiet in vuur werpen
 XStel uw telefoon en de accessoires ervan niet bloot aan 

open vlammen of brandende tabakproducten

1. Algemene aanwijzingen 

Geachte klant,

U heeft een autotelefoon van het merk BURY gekocht en dus gekozen voor een product met hoge 
kwaliteit alsmede maximaal bedieningsgemak. 

Om ten volle te kunnen genieten van het comfort van uw autotelefoon, dient u de bedieningshandlei-
ding zorgvuldig door te lezen. Als u nog vragen hebt over inbouw of bediening, neem dan contact op 
met uw dealer. Hij geeft u graag betrouwbaar advies en uw ervaringen en suggesties worden doorge-
geven aan de fabrikant.
Of neem contact op met onze hotline. De telefoon- en faxnummers vindt u onder het hoofdstuk Service.

Wij wensen u een goede reis.

 2. Veiligheidsaanwijzingen
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 XVermijd contact van het apparaat met magnetische gege-
vensdragers

 XOm het risico van ontmagnetisering tegen te gaan, dient 
u te voorkomen dat uw telefoon langere tijd in de nabijheid 
van elektronische apparatuur of magnetische gegevensdra-
gers ligt

 XVoorkom extreme temperaturen
 XStel uw telefoon of de accessoires ervan niet bloot aan 

extreme temperaturen, minimaal -10 en maximaal +55 gra-
den Celsius

 XVoorkom dat uw telefoon of de accessoires ervan in con-
tact komen met vloeistoffen, vocht of hoge vochtigheid

 XGebruik geen agressieve chemicaliën, reinigingsmiddelen 
of aerosolen om het apparaat of de accessoires ervan te 
reinigen

 XProbeer nooit om het apparaat te demonteren
 XAlleen geschoold vakpersoneel mag onderhoud of repara-

ties aan de telefoon of de accessoires ervan uitvoeren

 XVoor noodoproepen mag u niet van dit apparaat afhan-
kelijk zijn

 XGebruik uitsluitend toegestane accessoires
 XSluit geen incompatibele producten of accessoires aan
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Radiofrequente straling
Uw telefoon bevat een zender en een ontvanger. Als de telefoon inge-
schakeld is, ontvangt en zendt deze radiofrequente energie. Als u via 
uw telefoon communiceert, regelt het systeem waarmee uw gesprek 
verwerkt wordt, het niveau van het vermogen waarop uw telefoon uit-
zendt. Om naleving van de richtlijnen inzake radiofrequente straling te 
waarborgen, dient de telefoon te worden bediend op een minimale af-
stand van 30 cm van het lichaam.

Specifiek absorptievermogen (SAR)
Uw toestel is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat 
het de in internationale richtlijnen aanbevolen grenzen voor blootstel-
ling aan radiogolven niet overschrijdt. Deze richtlijnen zijn opgesteld 
door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP. Ze be-
vatten veiligheidsmarges die erop gericht zijn om de bescherming van 
alle personen, ongeacht leeftijd en gezondheid, te waarborgen. In deze 
richtlijnen wordt een meeteenheid gebruikt die bekend staat als het 
specifieke absorptievermogen of SAR. De SAR-limiet voor autotelefoons 
ligt bij 2 W/kg en de hoogst gemeten SAR-waarde voor dit toestel bij de 
tests lag binnen deze waarde.

Inbouw – wie en waar
Wij raden u aan de telefoon door een erkende werkplaats te laten in-
bouwen.  Alleen gekwalificeerd personeel kan de inbouwinstructies van 
de autofabrikant (VAS 1978) correct omzetten.

Stroomvoorziening
Dit systeem is ontworpen voor gebruik in zowel personenwagens als 
vrachtwagens. De werkspanning omvat het bereik van 12 tot 24 volt.

Plaatsing, volume
Installeer de onderdelen van het apparaat zo in het voertuig, dat uw 
uitzicht niet wordt belemmerd en de onderdelen niet zijn gemonteerd 
in een kreukelzone van het passagierscompartiment of binnen het ont-
vouwgebied van airbags. Voor het losmaken van bekledingen (met en 
zonder airbags) of onderdelen van het dashboard zijn in enkele geval-
len speciaal gereedschap en speciale kennis nodig.
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Vakkundige bediening
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen en storingen door een 
ondeskundige installatie van en omgang met het systeem. Stel het ap-
paraat daarom niet bloot aan vocht, extreme temperaturen of trillingen en 
volg de stappen in de inbouw- en bedieningshandleiding nauwkeurig op.

Bediening in het verkeer
Bedien het systeem alleen in situaties waarin de verkeersomstandighe-
den het toelaten en waarbij andere verkeersdeelnemers niet in gevaar 
gebracht, gehinderd of lastig gevallen worden. Het volume van het 
apparaat dient zo te worden ingesteld, dat geluiden van buitenaf ook 
nog kunnen worden waargenomen.

Bij storing
Neem het apparaat niet in gebruik, wanneer u een defect opmerkt 
resp. vermoedt. Neem in dat geval contact op met een Bury dealer of 
met onze Bury hotline. Ondeskundige reparatiepogingen kunnen ge-
vaarlijk voor u zijn. Daarom mag alleen gekwalificeerd personeel con-
troles uitvoeren.

Gebruik van het product
U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw telefoon en alle 
daaruit voortvloeiende gevolgen.

Belangrijk:
 XDe fabrikant raadt dringend aan altijd de handsfreefunctie 

van uw BURY CP 1000 CarPhone te gebruiken.
 XDe bestuurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de 

veilige besturing van en controle over zijn voertuig. U dient 
tijdens het rijden geen mobiele telefoon te gebruiken - en 
vooral niet de functies SMS / MMS schrijven of lezen.

 XOnderzoeken hebben aangetoond dat het een veiligheids-
risico is om afgeleid te zijn. Het gebruik van een mobiele te-
lefoon tijdens het rijden kan de oorzaak van een dergelijke 
afleiding zijn.

 XU dient zich altijd op het besturen van het voertuig te 
concentreren, om de kans op ongevallen te verminderen.

 XBehandel uw telefoon en de accessoires ervan altijd zorg-
vuldig en bewaar deze op een schone en stofvrije plaats.

 XHoud u aan de specifieke wetten per land voor het tele-
foneren in auto’s.

Voorkom dat het apparaat 
langdurig wordt blootge-
steld aan direct zonlicht in 
een geparkeerd voertuig, 
aangezien dit onder andere 
de leesbaarheid van het  
display kan beschadigen.  
De probleemloze werking 
van het display wordt gega-
randeerd tot een maximale 
temperatuur van 55°C.
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 3. Leveringsomvang

8
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De BURY CP 1000 CarPhone wordt afhankelijk van het verkoopgebied met verschillende samenstellin-
gen van componenten afgeleverd. De gebruiksaanwijzing heeft echter betrekking op alle varianten.

Beschrijving van de onderdelen:
1) BURY CP 1000 CarPhone met Vehicle Mount
2) Elektronicabox 
3) Externe microfoon met kabel (speciale passieve microfoon)
4) Externe luidspreker
5) Kleine vlakke antenne
6) Stroomkabel met zekeringen
7) Montageaccessoires
8) Installatie- en bedieningshandleidingen, beknopte gedrukte handleiding

Opmerking:
 XMochten er componenten wegvallen of toegevoegd worden, dan ontvangt u via een 

apart bijgevoegd blad de benodigde informatie.

Accessoires:

 Externe omschakelbox AC 5120



8 Montage van het systeem

 4. Plaatsing en bevestiging

Stap 1:
Stel eerst vast wat de meest geschikte positie is voor uw BURY CP 1000 
CarPhone door verschillende posities in uw voertuig uit te proberen.

Voorkom dat de positie van de BURY CP 1000 CarPhone de correcte 
werking van het voertuig en de componenten ervan nadelig beïnvloedt, 
bijvoorbeeld autoradio, airbags, kleine vakken, dashboardkastje,  
asbak, sigarettenaansteker, schakelpook of handrem.

Als u het apparaat tijdens de rit wilt bedienen, is het raadzaam om het 
voorin aan de bestuurderskant te plaatsen. Neem in het voertuig plaats 
en test of u het apparaat zonder moeilijkheden kunt bereiken.

Als u een geschikte positie in het voertuig hebt vastgesteld voor de BURY 
CP 1000 CarPhone, kunt u de autotelefoon met de Vehicle Mount beves-
tigen.

Het kabeleinde met de kleine molexstekker aan de houder is ideaal 
geschikt voor het doorvoeren door kleine openingen op het instrumen-
tenbord. Daardoor kan de kabel zo goed als onzichtbaar geïnstalleerd 
worden. Let op de kabellengte en controleer of de lengte voldoende is 
om later op de montageplaats van de elektronicabox aangesloten te 
worden.

Belangrijk:
 XLet er bij de plaatsing op dat de BURY CP 1000 CarPhone 

het uitzicht op de weg niet belemmert, niet in zones voor 
personenbescherming (onder andere airbagzones) wordt 
aangebracht en dat de kabel zo eenvoudig mogelijk gelegd 
kan worden. 

 XVermijd direct zonlicht op de BURY CP 1000 CarPhone en 
hoge temperaturen in de binnenruimte van het voertuig.  
Bij geparkeerde auto’s worden deze snel bereikt.
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Installatievoorbeeld in het voertuig:

Een overzicht van de productcomponenten:

Voor het afgebeelde handtoestel ontvangt u een afzonderlijke handleiding bij aanschaf van dit toestel. 
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Stap 2:
Afhankelijk van voertuigtype en de uitrusting ervan (bv. airbags) is het 
praktisch om de microfoon aan de A-zuil, aan de zonneklep of aan de 
dakhemel te installeren. Aanwijzingen m.b.t. de uitrustingskenmerken 
kunt u vinden in de documenten van uw auto.

Stap 3:
Maak bekledingen en afdekkingen losser of verwijder ze, om alle kabels 
zo goed mogelijk in het voertuig te kunnen leggen. Leg de kabels zoda-
nig dat deze niet onbevestigd in het voertuig liggen/hangen en geen 
invloed kunnen uitoefenen op het besturen van het voertuig. Let er bij 
het leggen van een kabel op dat deze niet belast wordt als er aan ge-
trokken wordt, maar nog speling heeft. Voorkom dat de kabel klem 
komt te zitten, wat tot beschadigingen van de isolatie door wrijving/
schuren kan leiden.

Stap 4:
Installeer de elektronicabox op een geschikte plek in het voertuig.  
Dit kan bv. achter de radio, in het handschoenenvak of in de midden-
console zijn. Let erop, dat u zonder problemen bij de aansluitingen van 
de box kunt komen.  Eventueel moet u de componenten al voor de 
bevestiging aansluiten als er naderhand door plaatsgebrek geen moge-
lijkheid meer voor is. Een beschrijving van de aansluitingen vindt u in 
het volgende hoofdstuk. 

Stap 5:
De ideale positie voor vensterantennes is de rechter bovenhoek of de 
linker onderhoek van de voorruit aan de passagierszijde.

Belangrijk:
 XZorg ervoor dat de antenne zich op minimaal 20 cm af-

stand van de chauffeur en de passagier bevindt. Om toon-
storingen te voorkomen, kunt u de antennekabel het beste 
niet langs de microfoonkabel voeren.

Voordat u componenten aansluit op de elektronicabox, moet u voor de 
zekerheid de accu loskoppelen. Let hierbij op een eventuele radiocode-
ring (zie handleiding van de radio).

Belangrijk:
 XInstalleer de elektronicabox achter een bekleding of op 

een plek die u bereikt na openen / losmaken van een be-
scherming / afdekking. De aansluitbox mag niet open in het 
voertuig rondhangen. 
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 5. De kabel voor de BURY CP 1000 CarPhone in de elektronicabox
     aanbrengen

Stap 1:
Open de klep aan de bovenzijde van 
de elektronicabox
 

Stap 3:
Ga na of alle componenten goed beves-
tigd zijn

Stap 2: 
Steek beide stekkers op de printplaat

Stap 4:
Sluit de klep aan de bovenzijde van de 
elektronicabox

 XLet op de stekkercodering
 XZorg dat de stekkers hoorbaar  

vastklikken 
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 6. Aansluitingen aan de elektronicabox

Op de elektronicabox worden de andere componenten van de handsfreeset aangesloten. Volgende 
aansluitingen zijn voorhanden:

Aansluitmogelijkheden:
1 stroomvoorziening
2 externe luidspreker
3 microfoon
4 BURY CP 1000 CarPhone

1 - Stroomvoorziening

De stroomvoorziening van de autotelefoon wordt tot stand gebracht via 
een 4-aderige kabel (Nr. 6. Sluit de zwarte (klem 31 - min), de rode 
(klem 30 - continuplus) en de blauwe kabel (klem 15 - ontstekingsplus) 
aan op de stroomvoorziening van uw radio (evt. via sigarettenaanste-
ker of zekeringkastje). De gele kabel dient na aansluiting op het tegen-
stuk voor het uitzetten van het geluid van de radio bij een telefoonge-
sprek. De witte molexstekker verbindt u met aansluiting 1 (zie tekening 
op volgende pagina). 

Aanwijzing: 
 XU mag het apparaat pas op de stroomvoorziening aanslui-

ten en inschakelen als dit in de bedieningshandleiding wordt 
aangegeven.

Let op: 
 XSluit u de blauwe kabel eveneens op klem 30 (continuplus) 

aan, dan wordt de HFS permanent van stroom voorzien. Dit 
zou bij langere stilstand van het voertuig kunnen leiden tot 
ontlading van de voertuigaccu. 

 XWijkt u van de vorige aansluitbeschrijving af, dan kan het 
zijn dat enkele functies van de HFS (bijv. Vertraagd uitscha-
kelen) niet correct functioneren. 

4

1

2
3
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Installatie van de zekeringen
Knip met een zijsnijtang of een schaar de rode, zwarte en blauwe kabel door. Leg nu de beide uitein-
den van de rode kabel, die ontstaan zijn na het doorknippen, in een van de klemconnectors. Klap deze 
nu dicht. Hoort u twee keer een klik, dan is de connector correct vastgeklikt. Plaats nu een van de 
zekeringen en herhaal daarna de procedure voor de andere kabels. 

2 - Externe luidspreker
Sluit hier de externe luidspreker voor het voertuig aan. Bij de installatie 
van de luidsprekers moet de juiste afstand tot de microfoon worden 
aangehouden.

3 - Microfoon
Hier sluit u de klinkstekker van de microfoon aan. 
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4 - BURY CP 1000 CarPhone 
Hier sluit u de autotelefoon aan. 

Bescherming van de SIM-kaart
De kunststof kap waarmee u uw SIM-kaart beschermt, kan slechts een-
maal worden gebruikt. 

Aanwijzing:
 XHet apparaat kan beschadigd raken, als u probeert om de 

kunststof kap weer te verwijderen.

Optioneel kunt u uw SIM-kaart ook beschermen met een weer afneem-
bare rubber kap. 
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 7. Ingebruikname van de autotelefoon

Dankzij de BURY CP 1000 CarPhone kunt u uiterst comfortabel telefoneren in de auto. De overzichte-
lijke en goed afleesbare autotelefoon beschikt naast het 2,8 inch display en het grote toetsenbord over 
een simkaartslot om als compleet zelfstandig communicatiesysteem te fungeren.

Beschrijving van het hoofdsysteem:

Belangrijk:
 XHet apparaat werkt in frequenties van GSM 850/900/1800/1900 MHz.  

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

De SIM-kaart activeren
Breng de SIM-kaart bij uitgeschakelde BURY CP 1000 CarPhone aan in 
de steekplaats voor de SIM-kaart.

 XVermijd contact met de metalen aansluitingen van de 
SIM-kaart.

De BURY CP 1000 CarPhone in- en uitschakelen
Nadat de stroomvoorziening van het apparaat succesvol aangesloten 
is, start de BURY CP 1000 CarPhone automatisch zodra u de ontsteking 
inschakelt. U kunt de autotelefoon ook handmatig in- en uitschakelen 
door op de toets Beëindigen te drukken.

Mini USB

Display 2,8“
Menutoets rechts

Toets Beëindigen

4-weg scrolltoets voor 
menu’s en lijsten

Steekplaats voor 
 SIM-kaart

SOS-toets

Volumeregeling

Menutoets links

Toets Bellen/Nummerherhaling

Het verlichte en grote toetsenbord maakt een  
zeer exacte en snelle invoer mogelijk

Activeringstoets voor de spraakbesturing



16 Handleiding

Het volume regelen
Gebruik de volumeregelaar voor het instellen van het volume van de 
beltonen op het moment dat u geen gesprek voert. Tijdens een ge-
sprek kunt u de volumeregelaar gebruiken voor het instellen van het 
volume van het gesprek.

Uw PIN invoeren
Voer nu uw PIN in. De PIN-code (persoonlijk identificatienummer) dient 
als bescherming tegen onbevoegd gebruik van uw telefoonkaart door 
derden.

Let op:
 XAls u uw PIN-code driemaal achtereen onjuist invoert, dan 

hebt u voor de deblokkering van de kaart uw PUK-code nodig.

Vervolgens komt u in het hoofdmenu terecht. In de bovenste regel kun-
nen enkele symbolen verschijnen. Deze hebben de volgende betekenis:

• Gemiste oproepen / Nieuwe berichten
• Signaalsterkte van het mobiele telefonienet
• Activering van de spraakbesturing

De symbolen op het display hebben de volgende betekenis:
• Dag-/nachtmodus
• Oproeplijsten
• Contacten
• Berichten
• Instellingen
• Datum/tijd
• Spraakmemo

Een taal selecteren
Hierna dient u de menutaal te kiezen, indien er meerdere talen beschik-
baar zijn. Hier kunnen er regionale verschillen zijn. Als de BURY  
CP 1000 CarPhone met slechts een taal uitgerust is, dan wordt deze 
automatisch geladen. De menutaal kunt u opnieuw wijzigen, als u in het 
Hoofdmenu de Instellingen selecteert en daar in het menupunt  
Telefoon de optie Taal selecteert.
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 8. Bedieningsmogelijkheden

U kunt het systeem op twee manieren bedienen:

1. Bediening via spraakcommando’s

2. Bediening via het toetsenbord

 9. Bediening via spraak

SpraakcommandoDe “SPRAAKCOMMANDO’S” zijn in de 
verdere uitleg gemarkeerd.

De menupunten van de autotelefoon kunnen via spraak opgeroepen 
worden zodra deze functie eenmaal geactiveerd is. Er zijn echter uit-
zonderingen waarbij u interactief moet handelen. Bij een actief gesprek 
kunt u bijv. niet terugvallen op spraakcommandó s, maar verdere func-
ties alleen via het toetsenbord oproepen.

De spraakbesturing start u door kort op deze toets te drukken. Is de 
functie Toverwoord geactiveerd, dan kunt u de spraakbesturing ook 
starten via het commando “SPRAAKBESTURING ACTIVEREN”.  
In bepaalde situaties echter, bijv. bij een inkomende oproep en actieve 
spraakaanname, start de BURY CP 1000 CarPhone uit zichzelf de 
spraakbesturing. De autotelefoon signaleert de gereedheid om een 
commando van u te ontvangen met een signaaltoon.  

Komt u niet op een commando, dan kunt u met het commando “HELP-
FUNCTIE” van de BURY CP 1000 CarPhone de commandó s van het 
menu waarin u zich bevindt, laten voorlezen. Als de autotelefoon een 
commando van u niet verstaat of als dit niet beschikbaar is, dan wordt 
automatisch de helpfunctie gestart en worden de mogelijke commandó s 
opgesomd. 

Aanwijzing:
 XBij het gebruik van spraakbesturing kunt u het beste 

het volume van componenten die niet afhankelijk zijn van 
het audiosysteem (bijv. een navigatiesysteem) laag zetten  
of het doorgeven van filemeldingen uitschakelen. Op deze 
manier vermijdt u onbedoelde spraakcommando’s.
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Naast deze commandó s herkent de autotelefoon de getallen nul tot tien. Getallen die groter dan ne-
gen zijn, moeten afzonderlijk opgenoemd worden (bijv. 10 = een, nul). Om te zoeken in het telefoon-
boek herkent de BURY CP 1000 CarPhone de letters “A” tot “Z”, evenals het NATO alfabet. Voor de 
invoer van buitenlandse nummers is ook het commando „PLUS“ beschikbaar.

Voor spraakbesturing heeft u in alle menu’s altijd de beschikking over deze vier commando’s: 

10. Menubediening via het toetsenbord

Afbreken

Helpfunctie

Terug

Hoofdmenu

breekt de actuele handeling af

terug naar het hoofdmenu

één stap terug

noemt alle ter beschikking staande commando’s

U kunt de BURY CP 1000 CarPhone ook bedienen via de grote ver-
lichte toetsen. Via de toetsen hebt u de volgende mogelijkheden: 

Met de toets Beëindigen beëindigt u het gesprek of verlaat u het 
opgeroepen menu.

Met de toets Oproep aannemen neemt u oproepen aan of start u de 
nummerherhaling. 

Met de menutoetsen aan de linker en rechter zijde opent u het tel-
kens weergegeven menu.

Met de navigatietoets kunt u net als met een joystick door het me-
nusysteem navigeren en instellingen wijzigen.

Met de SOS-toets zendt u een noodoproep uit. Het nummer waarop 
de noodoproep ontvangen wordt, kunt u zelf bepalen in het menu 
Instellingen.
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Hier vindt u alle menu’s die voor de bediening en de configuratie van 
het systeem vereist zijn. Naar keuze kunt u deze via het toetsenbord of 
via de spraakbesturing selecteren.

U kunt via spraakbesturing vaak gebruikte commando’s oproepen,  
die anders pas later in het menuoverzicht te vinden zijn. Deze luiden:
“JAN JANSEN BELLEN”,
“NIEUW TEKSTBERICHT LEZEN”.

Is de spraakbesturing actief, dan verschijnt op het display het desbetref-
fende menu of de details van de desbetreffende opgeroepen functie. 
In het nu volgende gedeelte vindt u uitleg over de afzonderlijke me-
nuonderdelen.

Jan Jansen bellen
Met dit spraakcommando (wordt niet op het display weergegeven) kunt 
u bij geactiveerde spraakbesturing direct een contact bellen.

Aanwijzing:
 XHierbij is het belangrijk dat de uitgesproken naam exact 

met de invoer in het telefoonboek overeenkomt. Namen die 
uitsluitend met hoofdletters aangelegd zijn, dient u te spel-
len. Voorbeeld: ANWB.

Zijn de namen omgekeerd, dan luidt het commando:
“JANSEN JAN BELLEN”.

Jan Jansen bellen

11. Menubesturing
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Nummer kiezen

Groep verwijderen     

Kiezen

Laatste 
verwijderen

Alle verwijderen

Contacten

Lijst voorlezen

Nummer kiezen
U kunt het beste telefoonnummers in korte blokjes van 3-4 cijfers ver-
delen en uitspreken. Houd na elk cijferblok een kleine pauze aan.  
De autotelefoon herhaalt telkens de laatste invoer en geeft aansluitend 
door middel van een geluidssignaal aan dat u verder kunt gaan met 
spreken.

Voer nu het netnummer en het telefoonnummer in. Als u het laatste 
cijferblok van het telefoonnummer ingevoerd heeft, kunt u het volledi-
ge telefoonnummer met het spraakcommando “HERHALEN” nog een 
keer controleren. Verdere commandó s zijn:

De complete invoer wordt verwijderd.

Het laatste cijfer wordt verwijderd. 

Er wordt een verbinding tot stand gebracht.

Het laatste cijferblok wordt verwijderd. 

Contacten
Met het commando “LIJST VOORLEZEN” wordt de volledige lijst 
voorgelezen. Met “STOP” kunt u deze handeling stopzetten en dan de 
betreffende invoer kiezen. U kunt ook direct naar één van de getoonde 
nummers springen door het nummer van de invoer op te roepen.
Voorbeeld: “DRIE SELECTEREN”.
U kunt ook met de commando’s “VOLGENDE” of “VOLGENDE  
PAGINA” en “VORIGE” of “VORIGE PAGINA” in de lijst navigeren.  
Met “BELLEN” legt u verbinding.

U kunt namen en telefoonnummers opslaan in het geheugen van  
de SIM-kaart (SIM-directory) en in het interne geheugen van de auto-
telefoon. Op de SIM-kaart kunnen afhankelijk van de aanbieder tot 250 
contacten worden opgeslagen, in het interne geheugen tot 1500 con-
tacten.

Ook kunt u een nummer waarvan u een oproep of een kort bericht hebt 
ontvangen, opslaan in de aansluiting. Zo hoeft u het nummer niet extra 
in te voeren.
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Snel zoeken

Jan Jansen bellen

Details

<Jan Jansen> is een standaardnaam voor een invoer in uw telefoon-
boek. Als u een naam kiest, komt u direct bij de betreffende invoer. 

Hier kunt u via een letterveld ingevoerde namen laten zoeken. Noem de 
eerste letter van de voor- of achternaam (al naargelang sortering) die  
u wilt zoeken. De overeenkomstige letter verschijnt in de bovenste re-
gel en wordt aanvullend nogmaals voorgelezen.

Zijn er in uw telefoonboek veel namen met de ingevoerde letter be-
schikbaar, dan kunt u uw zoekactie verder beperken en nog maximaal 
drie verdere tekens voor de snelzoekactie invoeren. Via het display ont-
vangt u informatie over welke verdere letters de HFS in uw telefoon-
boek vindt. De rest wordt overeenkomstig gedeactiveerd.

Via het bevel “SELECTEREN” kunt u de invoer bevestigen en het dis-
play toont u het telefoonboek met het resultaat dat het beste bij uw 
invoer past. Via het bevel “LAATSTE VERWIJDEREN”  
of “ALLE VERWIJDEREN” worden of de laatste of alle ingevoerde 
letters verwijderd.

Onder “DETAILS” vindt u alle onder deze invoer opgeslagen telefoon-
nummers.

Bovendien kunt u een ingevoerd contact ook aan een eigen spraakcom-
mando (voice-tag) koppelen. Dit is aan te raden bijv. als de naam moei-
lijk uit te spreken is. Hier is het aan te bevelen om bijnamen of afkor-
tingen te gebruiken.

Spreek het commando duidelijk in de microfoon, de autotelefoon her-
haalt het commando en u kunt dan vanuit het hoofdmenu met bijv. 
“KLANT 1 BELLEN” de gewenste gesprekspartner bellen. 

In totaal kan de BURY CP 1000 CarPhone 150 spraakcommando’s op-
slaan. Dit spraakcommando (voice-tag) is geldig voor alle nummers  
die aan dit contact gekoppeld zijn. Er volgt een vraag, welke van  
de nummers u wilt bellen.

Aanwijzing:
 XOm de spraakherkenning voor de BURY CP 1000 CarPhone 

te vergemakkelijken, dient u voor uw eigen spraakcom-
mando’s (voice tags) geen spraakcommando’s te gebruiken  
die ook door de autotelefoon gebruikt worden. 

Selecteren

Laatste 
verwijderen

Alle verwijderen

Spraakcommando

Opnemen

Verwijderen
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Nummerherhaling
Het laatste gekozen nummer wordt nog een keer gebeld.

Bellijsten
Hier vindt u in chronologische volgorde alle gekozen nummers en de 
gemiste en beantwoorde oproepen. Getoond worden de naam van de 
beller, die van de gebelde en het telefoonnummer. Indien er aan het 
telefoonnummer geen contact uit het telefoonboek toegewezen kan 
worden, dan verschijnt alleen het telefoonnummer zonder verdere in-
formatie. U kunt de telefoonnummers laten voorlezen en eventueel te-
rugbellen. De wijze van navigeren in de lijsten is gelijk aan die van het 
telefoonboek. 

Tekstberichten 
Met behulp van deze functie kunt u uw tekstberichten laten weergeven 
en ook voorlezen. De BURY CP 1000 CarPhone kan tot 100 sms’jes 
opslaan. Ontvangt u vervolgens nog een sms, dan wordt telkens het 
oudste bericht vervangen door het nieuwe bericht. Als niet alle sms’jes 
gelezen kunnen worden, dan ontvangt u een melding. 

De tekstberichten worden in het overzicht getoond in de opmaak die  
u al van de oproeplijsten kent. In de bovenste regel staat de naam van 
de afzender, daaronder bevinden zich de datum en de tijd waarop de 
melding op uw mobiele telefoon binnengekomen is. 

Als u een nieuw tekstbericht ontvangt, verschijnt als melding het brief-
symbool. 
Het bericht kunt u ook direct vanuit het hoofdmenu oproepen met het 
commando “NIEUW TEKSTBERICHT LEZEN”. 

Desgewenst kunt u de afzender ook direct terugbellen. 

Tekstberichten zenden 
U kunt met de BURY CP 1000 CarPhone ook eigen sms’jes verzenden. 
U kunt het tekstbericht gewoon via het toetsenbord opstellen. 

Gekozen nummers

Ontvangen 
oproepen

Gemiste oproepen

Nummerherhaling

Bellijsten

Tekstberichten

Alle tekstberichten

Nieuwe
tekstberichten

Afzender bellen



23

Instellingen

Instellingen 
In dit menupunt kunt u de HFS via vier submenu’s configureren. Dit zijn 
Spraakbesturing, Audio, Weergave en Telefoon. 

Spraaksturing 
In dit submenu zijn volgende instellingen beschikbaar. 

Deactivering of activering van het toverwoord: 
Activeert u deze functie, dan kunt u alleen vanuit het hoofdmenu via het 
vastgelegde spraakcommando “SPRAAKBESTURING ACTIVEREN” 
de spraakbesturing van de autotelefoon starten. Als teken dat  
u via het toverwoord de BURY CP 1000 CarPhone kunt activeren,  
verschijnt het symbool van de spraakbesturing in het display. 

Aanwijzing: 
 XNoemt u dit commando in een gesprek met een bijrijder 

of wordt deze passage via de radio genoemd, dan kan het 
gebeuren dat de spraakactivering geactiveerd wordt, hoe-
wel dit niet gewenst is. 

Deactivering of activering van de uitgebreide helpfunctie: 
Activeert u de uitgebreide hulp, dan krijgt u in bepaalde menú s tijdens 
de spraakbesturing extra aanwijzingen welke commandó s u kunt  
gebruiken. Bij andere handelingen wordt u door de autotelefoon  
gevraagd of u deze werkelijk wilt uitvoeren. 

Deactivering of activering van de audio feedback: 
Als u de audio feedback activeert, krijgt u tijdens de bediening via het 
toetsenbord gesproken ondersteuning (alle ingevoerde nummers in het 
telefoonboek en alle aanwijzingenvensters worden bijv. voorgelezen). 
Uw keuze wordt door een info veld weergegeven. 

De autotelefoon werkt in principe onafhankelijk van de spreker,  
dat betekent dat de autotelefoon direct zonder “stemtraining” in ge-
bruik genomen kan worden. Een gebruikerstraining is alleen nodig als 
u een sterk dialect spreekt. De autotelefoon leest u twintig begrippen 
voor die u moet naspreken, zodat het systeem aan uw stem kan “wennen”. 

Hier krijgt u een korte handleiding over de belangrijkste functies. 

Spraakbesturing 
activeren

Audio feedback 
aan

Uitgebreide 
helpfunctie aan

Spraaksturing

Gebruikerstraining

Beschrijving
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Audio
Hier heeft u de mogelijkheid de audio-instellingen van de autotelefoon 
te wijzigen.

De autotelefoon beschikt fabrieksmatig over vier Beltonen, waarvan  
u telkens één kunt selecteren. Met “VOLGENDE” of “VORIGE” kunt 
u in de lijst navigeren. Met “SELECTEREN” wordt de beltoon gekozen. 

Voor de spraakuitvoer en voor de gekozen beltoon kan het volume 
apart in een verder submenu ingesteld worden. “HARDER”,  
“ZACHTER”, “MAXIMUM”, “MINIMUM”, “SELECTEREN” zijn be-
schikbaar als spraakcommando’s.

Bij enkele radio’s kunnen er problemen ontstaan als de autotelefoon na 
het mutesignaal aan de radio gelijk met de spraakuitvoer begint. Som-
mige radio’s hebben een bepaalde tijd nodig om zich te activeren en op 
het mutesignaal te reageren. Hierdoor hoort u het signaal aan het be-
gin van de spraakbesturing niet. Om dit effect te vermijden, kunt u in 
het menupunt “VERTRAGING STILSCHAKALEN” een maximale 
vertraging van drie seconden invoeren. Pas na afloop van deze tijd 
begint de autotelefoon met de spraakuitvoer. 

Weergave
Hier kunt u het display op meerdere manieren aanpassen. 

Om vooral tijdens het s ‘nachts rijden verblinding te voorkomen, kunt  
u de Slaap modus activeren. Dit heeft als effect dat na 15, 30 of 60 
seconde het display uitgeschakeld wordt. Bij binnenkomende oproepen 
activeert de autotelefoon het display automatisch.

Hier kunt u de Helderheid van het display wijzigen. Als spraakcom-
mando’s zijn “MEER”, “MINDER”, “MINIMUM” of “MAXIMUM” 
beschikbaar. Met “SELECTEREN” bevestigt u uw keuze. 

Om de inhoud van het display bij verschillende lichtverhoudingen opti-
maal af te kunnen lezen, heeft u in het volgende menupunt Dag-/
nachtmodus de mogelijkheid deze naar keuze in te stellen.

Audio

Beltonen

Weergave

Selecteren

Volume

Taal

Beltoon

Vertraging
stilschakelen

Weergave
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Auto Modus
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Telefoon
In dit menupunt kunt u instellingen vastleggen voor het aannemen van 
oproepen, de menutalen, de PIN-code, de nummerweergave, GSM,  
datum en tijd, voor de autotelefoon zelf en voor vertraagd uitschakelen.

Bij de functie Oproep beantwoorden kunt u vastleggen of u een bin-
nenkomende oproep handmatig, via spraak of automatisch wilt aanne-
men. Kiest u de automatische oproepaanname, dan wordt na twee keer 
bellen het gesprek aangenomen – u heeft dan geen mogelijkheid het 
gesprek te weigeren. 

Al naargelang de verkoopgebieden (landen), bevat de autotelefoon één 
of meerdere taalpakketten. Zijn er meerdere beschikbaar, dan kunt  
u de geschikte Taal voor uzelf uitkiezen.

Aanwijzing:
 XDe BURY Service biedt de mogelijkheid om taalpakket-

ten te ruilen of toe te voegen. Aan deze service zijn echter 
worden betaald. Informatie over dit thema verkrijgt u bij de 
BURY Hotline. Neem hierover contact met hen op. Contact-
gevens verkrijgt u via www.bury.com.

De menutaal dient te worden geselecteerd bij de eerste ingebruikna-
me, na software-updates of na het laden van de fabrieksinstellingen. 

Een individuele “PINCODE” kunt u in het volgende menupunt ingeven. 
Uw eigen code moet minstens vier cijfers lang zijn – maximaal zijn acht 
tekens toegestaan.

Aanwijzing: 
 XIndien een foutmelding met een opmerking over een fou-

te PIN-invoer verschijnt, kan naast de mogelijkheid van een 
foute invoer de SIM-kaart zelf ook de reden zijn. SIM-kaar-
ten van veel netexploitanten staan de deactivering van het 
opvragen van de PIN-code niet toe. De reden hiervoor kan 
zijn, dat het oudere data betreft of dat deze functie door  
de netexploitant overeenkomend is geblokkeerd.

Hier activeert u de Telefoonnummerbeperking. Is de FDN-modus 
(FDN = Fixed Dialling Numbers) geactiveerd, dan kan alleen nog ge-
bruik worden gemaakt van vooraf vastgelegde telefoonnummers op de 
SIM-kaart. Voor de activering is de PIN2 nodig, die u van uw provider 
ontvangt. Direct bellen vanuit de contacten is bij geactiveerde FDN-
functie niet meer mogelijk. 

Telefoon

Oproep beant-
woorden

Taal

Pincode

Vaste nummers
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De telefoonlijst voor de FDN-functie kan door gebruik van de PIN 
2-code worden bewerkt en geactiveerd / gedeactiveerd. Het aantal 
FDN-contacten dat u in het SIM-geheugen kunt opslaan, hangt af van 
de SIM-kaart (minimaal 9 en maximaal 50 contacten).

U kunt aan de vastgelegde telefoonnummers vervolgens de cijfers 0-9 
toekennen en gewoon door op het bijbehorende cijferveld te drukken 
het contact bellen.

Aanwijzing: 
 XIn de geactiveerde FDN-modus kunt u alleen een sms ver-

zenden, als u het nummer waarnaar u de sms wilt versturen, 
in de FDN-contacten hebt opgeslagen. 

 XAls u SMS-berichten wilt verzenden naar de SIM-contac-
ten terwijl vaste nummers is ingeschakeld, moet u het num-
mer van de SMS-berichtencentrale toevoegen aan de lijst 
met vaste nummers. 

Verkort kiezen 
Met Verkort kiezen kunt u met slechts één druk op een toets iemand 
bellen en korte berichten zenden. Er zijn acht cijfertoetsen  
(cijfers 2 tot en met 9) die met een verkort nummer bezet kunnen worden.

Tip: 
 XStel voor uw toetsen met verkorte nummers eigen regels 

op. Een regel kan bijvoorbeeld luiden: hoe jonger de per-
soon, des te lager de cijfertoets die met een verkort num-
mer bezet wordt. 

De BURY CP 1000 CarPhone beschikt over een geïntegreerde digitale 
signaalprocessor (DSP). Deze dient voor spraakherkenning en spraak-
synthese en is standaard geactiveerd. Samen met ruis- en echo-onder-
drukking waarborgt de DSP een optimale spraakkwaliteit. U kunt de 
DSP ook volledig deactiveren. 

Telefoonnummer weergave 
Aan de hand van het menupunt Nummerweergave kunt u instellen, 
of de autotelefoon uw eigen telefoonnummer meezendt bij een uit-
gaande oproep of niet. Hier zijn twee opties beschikbaar: Telefoon-
nummer weergeven en Nummer onderdrukken. Uw eigen tele-
foonnummer wordt dan consequent onderdrukt of meegezonden. 

GSM uit
In dit menu kunt u de GSM-ontvangst uitschakelen. 

Telefoonnummer 
weergave

GSM uit

DSP

Verkort kiezen
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Datum/tijd 
In dit menu kunt u datum en tijd instellen. U kunt kiezen uit meerdere 
typen opmaak. 

Via de rubriek Systeem krijgt u informatie over de geïnstalleerde soft- 
en hardware (Versie-info). Stelt u vast dat voor een autotelefoon een 
nieuwere software verschenen is, dan kunt u onder het menupunt 
Software-update en aan de hand van de BURY Update Suite de BURY 
CP 1000 CarPhone actualiseren. 

Aanwijzing: 
 XTijdens de update de stroomtoevoer van de autotelefoon 

niet onderbreken. 
 XWij raden u aan de autotelefoon te laten actualiseren door 

een BURY-speciaalzaak. Een speciaalzaak in uw buurt vindt 
u via www.bury.com.

Als u enkele instellingen gewijzigd hebt en de autotelefoon vervolgens 
niet meer naar wens functioneert, dan kunt u met de functie  
Fabriekinstelling de BURY CP 1000 CarPhone terugzetten naar de 
toestand bij levering. 

Via het menupunt Vertraagd uitschakelen kunt u de interne uitscha-
kelregeling van de autotelefoon activeren. Bij activering wordt automa-
tisch de tijdsbegrenzing op 5 minuten vastgesteld, deze kan echter ook 
worden verhoogd tot 10 of 15 minuten. 

De functie Vertraagd uitschakelen is nuttig als u na het bereiken van uw 
bestemming of bij een gesloten spoorwegovergang de motor uitscha-
kelt, maar nog in het voertuig blijft zitten. De autotelefoon blijft tijdens 
de ingestelde tijd nog actief en u kunt hierdoor nog steeds comfortabel 
gesprekken voeren. Na afloop van de tijd (als u geen gesprek meer 
voert), schakelt de autotelefoon automatisch uit.

SOS 
In dit menu kunt u het nummer voor de noodoproep invoeren. De au-
totelefoon werkt met radiosignalen die niet in alle situaties een stabiele 
verbinding garanderen. Daarom mag u in geval van nood niet uitslui-
tend afhankelijk zijn van de BURY CP 1000 CarPhone. 

SOS

Uitschakel 
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Fabriekinstelling

Systeem

Versie info
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Privé

Algemeen

Opnemen

Weergave

Verwijderen

Spraaknotitie 
Wilt u na of tijdens de rit en misschien tijdens een telefoongesprek iets 
belangrijks noteren, dan heeft u vaak niets bij de hand om het op te schrij-
ven of laat de verkeerssituatie niet toe. Aan de hand van deze functie kunt 
u belangrijke informatie opslaan zonder risico voor u en voor anderen. 

Een spraakmemo kan direct uit het hoofdmenu of tijdens een telefoon-
gesprek opgeslagen worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
een privé en een algemeen spraaknotitie. 

Er kunnen 10 spraakmemo’s per mobiele telefoon opgenomen worden. 
De tijdens de opname van links naar rechts lopende balk geeft een in-
dicatie van de ter beschikking staande resterende opnametijd. De ac-
tuele opnametijd loopt ook mee. De maximale lengte van de memo’s 
bedraagt in totaal twee minuten. Is de geheugenplaats vol, dan wordt 
dit aangegeven. Om nog meer memo‘s op te kunnen nemen, moet  
u eerst oude memo‘s verwijderen. 

In de lijst worden de memo’s van 1 tot 10 genummerd, zodat u deze via 
de spraakbesturing aan de hand van bijv. het bevel “MEMO 1” of door 
alleen “1” kunt oproepen. Daarbij ziet u de opnametijd die deze memo 
bezet houdt. De tijdens een telefoongesprek opgenomen memo is au-
tomatisch een privémemo. 

Aanwijzing:
 XHoud bij het opnemen van telefoongesprekken rekening 

met de privésfeer van uw gesprekspartner en deel hem  
of haar mee dat u het gesprek even wilt opnemen.

Voorbeelden van privémemo’s zijn adressen, telefoonnummers  
of internetpaginá s die u tijdens de rit of tijdens een telefoongesprek 
wilt noteren voor later.

U kunt ook een algemeen spraaknotitie opstellen. De maximale opname-
tijd bedraagt 2 minuten. Wordt de memo niet beluisterd voordat de autote-
lefoon uitgeschakeld wordt, dan verschijnt er na het inschakelen een aan-
wijzing via een pop-up, dat er nog een spraaknotitie niet beluisterd is. Is de 
audio feedback geactiveerd, dan wordt deze aanwijzing ook voorgelezen. 

Is er al een algemeen spraaknotitie aanwezig en wilt u een andere op-
nemen, dan wordt u gevraagd of u de oude memo wilt overschrijven. 

Algemene spraakmemo’s zijn erg geschikt voor voertuigen die voortdu-
rend worden gebruikt door verschillende bestuurders, bijv. afleverings-
voertuigen. Zo kan de volgende bestuurder er op tijd op gewezen worden 
dat er vergeten is te tanken of dat het voertuig een lekke band heeft. 

Spraaknotitie
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12. Gesprekken beantwoorden, voeren, beëindigen

Om u op een inkomend gesprek attent te maken, wordt er een melding weergegeven via spraakuitvoer  
of via een beltoon. Het audiosysteem van uw voertuig wordt daarvoor naar mute geschakeld. Zendt de 
beller zijn telefoonnummer mee, dan wordt dit op het display getoond, indien u het nummer niet in uw 
telefoon opgeslagen heeft. Hebt u het nummer ingevoerd in uw telefoonboek, dan wordt de naam van  
de beller voorgelezen. Houdt de beller zijn nummer geheim, dan wordt daar op het display op gewezen. 

In de standaardinstelling kunt u de inkomende oproep alleen via het touchscreen aannemen of weige-
ren. Wilt u het gesprek aannemen, druk dan kort op de groene hoorn. Wilt u geen telefoongesprek 
voeren, druk dan op de toets Beëindigen.

Tijdens het gesprek hebt u de mogelijkheid om via de volumeregelaar het volume van de stem van uw 
gesprekspartner te regelen.

Aanwijzing:
 XHoud u voor telefoneren in de auto aan de wetgeving van het land waarin u op weg bent.

De mogelijkheid om een deel van het telefoongesprek op te nemen, vindt u onder het subitem  
Spraaknotitie. Een uitvoerige beschrijving hierover vindt u op een andere plek in de handleiding.

Gebruik de toets Beëindigen om een gesprek te beëindigen.

Als u een telefoongesprek voert en de motor uitschakelt, dan blijft de autotelefoon actief tot het  
gesprek beëindigd wordt.
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13. Service

Bij algemene of technische vragen, suggesties en opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar.  
Wij staan open voor uw suggesties en opmerkingen:

Kantoor:    Producent:
BURY GmbH & Co. KG  BURY Spółka z o.o.
Robert-Koch-Straße 1-7  ul. Wojska Polskiego 4
D-32584 Löhne   39-300 MIELEC
DUITSLAND   POLEN

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

* 0,20 €/min. uit het vaste net van de Deutsche Telekom AG, de kosten voor internationale gesprekken 
vanuit het buitenland kan variëren.

Garantie / serviceacceptatie
De garantieperiode van de gekochte componenten van dit product bedraagt twee jaar vanaf verkoop-
datum aan eindklanten. Garantieclaims voor u als eindklant bestaan tegenover uw contractpartner. 
Mocht de desbetreffende contractpartner een gebrek niet kunnen verhelpen, eis dan uw kooprecht op. 
Moet het product, na dit met uw contractpartner afgesproken te hebben, uit reclamatieredenen direct 
aan de producent gestuurd worden, stuur dit dan met een uitgebreide beschrijving van de fout in het 
Duits of Engels en een kopie van uw aankoopbon direct aan ons serviceteam:

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

Aanwijzingen voor afvalverwerking van elektrische apparaten in de EU 
Het symbool van de doorgestreepte afvalbak op wielen betekent dat elektrische en elektronische 
producten, batterijen en accumulatoren in de Europese Unie naar een gescheiden afvalinzameling 
gebracht moeten worden. Verwijder deze producten niet via het ongesorteerde huisafval. Als bezitter 
van een afgedankt apparaat bent u verplicht deze naar de speciaal daarvoor bestemde gemeentelijke 
afvalinzamelplaatsen te brengen. Afgedankte elektrische apparaten worden daar gratis aangenomen. 
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14. Goedkeuringen en conformiteitsverklaringen

Inkoop, productie alsook verkoop en service worden bij de firma BURY onderworpen aan milieuvrien-
delijke processen volgens de norm ISO 14001 en kwaliteitsmanagementeisen volgens de norm  
ISO/TS 16949. De houders zijn voorzien van: 

Hierbij verklaart BURY dat het toestel BURY CP 1000 CarPhone in overeenstemming is met  
de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn RED 2014/53/EU.

Dit product voldoet aan de Europese richtlijnen 2011/65/EU betreffende de beperking van 
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Een conformiteitsverklaring van de fabrikant voor dit systeem kunt u postaal op het boven genoemde 
adres van de fabrikant of op volgend e-mailadres opvragen: ce_conformance@bury.com. Het is ook 
vindt u op onze internetpagina in het downloadgedeelte van het product: www.bury.com. 

Stand: 06/2017
25.1410.0-06-280617
Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

Ieder gebruik van dit merk door BURY Technologies vindt plaats in het kader van een passende licentie. 
Alle andere genoemde merken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaar. 
Alle rechten voorbehouden.


