
Bury CC9048 

Инструкция за употреба 

 

За да стартирате блутут Системата за Разговор със Свободни Ръце (СРСР), подайте 

на контакт. 

1. Избор на език 

За да активирате гласовите предупреждения натиснете и задръжте бутона + за 10 

сек.  Ще чуете предупреждение на английски „Select language“ (изберете език). След 

това ще устройството ще изброява листа с езици на които може да работи. Натиснете 

средния бутон, когато чуете желания от вас език. Листа с езици ще бъде изброен три 

пъти. Ако не изберете нищо, езика на който ще работи устройството, ще е 

английски. 

За да върнете устройството към фабричните настройки, натиснете и задръжте за 10 

сек. Бутон – (минус). 

За да изключите гласовите предупреждения натиснете и задръжте бутон + (плюс) за 

време от 10сек. 

2. Установяване на блутут връзка  

За да свържете телефон към СРСР: 

- Активирайте блутут функцията на телефона си и стартирайте търсене на нови 

устройства 

- След като телефона намери устройство “CC9048….”, изберете свързване към 

него и въведете ПИН 1234, когато телефона го изиска за да установи 

връзката 

Можете да запомните е СРСР до 8 телефона. Всеки следващ изтрива първия от 

запомнените. 

За да използвате Мултипойт функцията: 

- Активирайте мултипойнт функцията (виж таблицата с функциите на бутоните) 

в режим изчакване (STAND-BY) 

- Установете връзка и прекъснете връзката с първия телефон, а след това и с 

втория телефон. Натиснете функционалния бутон (средния) за да се свържете 

и с двата едновременно. Последния свързан телефон е с по висок приоритет. 

- Ако има едновременно позвъняване към двата телефона, можете да приемете 

обаждането по втория телефон (с по- ниския приоритет) едва след като сте 

приключили разговора по първият ( с по-висок приоритет) телефон – 

независимо дали сте го приели или отхвърлили. 

Отхвърлянето на разговора става чрез натискане на бутон – (минус), а 

приемането с бутон + (плюс). Не е възможно да оставите на изчакване 

разговора по първия телефон. 

 

 

 



Таблица с функциите на бутоните 



3. Възпроизвеждане на музика 

Има два начина да възпроизвеждате музика чрез CC9048 

- Чрез A2DP връзка (Bluetooth) 

След като свържете телефона към СРСР, можете да възпроизвеждате музика чрез 

A2DP връзка. За целта стартирайте музикалния плейър на телефона.  

- Чрез входа AUX-In (кабел) 

Можете да свържете телефон или друг музикален плейър към този вход. За да го 

активирате натиснете и задръжте бутон ПЛЮС и бутон СРЕДЕН (функционален) за 4 

сек. По същия начин можете да го дезактивирате 

4. Гласово набиране 

Функцията VoiceTag активира гласовото набиране на телефона. Това става чрез 

натискане на функционалния (средния) бутон. 

Когато тази функция е активирана можете да: 

 Избирате номер чрез натискане на бутон CALL. Ще чуете „ENTER VOICETAG” 

 Произнесете името високо и ясно. 

За да използвате гласово набиране трябва да създадете гласови команди на 

телефона си (voice tag). Можете да създадете такива команди само за контактите 

запомнени в телефония указател на телефона, а не на тези запомнени в СИМ 

картата. 

За повече информация как се създават гласови команди за гласово набиране 

прочетете указанието за употреба на телефона. 

 


