
CC9058 

Потребителско описание 

 

Първоначална настройка на Системата за Разговор със Свободни Ръце 

(СРСР) 

За да започнете първоначалните настройки на системата, подайте на контакт. 

- Езикови настройки 

Влезте в меню Settings и чрез използване на хоризонталните бутони в 

меню language, изберете език на системата. 

Потвърждаването на езика става чрез бутон CALL . 

- Първоначално установяване на връзка между телефона и CC9058 

Включете блутута на телефона и изберете търсене на устройства. След като 

телефона открие устройство CC9058, изберете свързване и при поискване въведете 

ПИН код 1234. 

След успешно свързване, на екрана ще се изобрази информация за телефона и GSM 

мрежата. Автоматично ще започне прехвърляне на телефония указател. Ако 

прехвърлянето бъде прекъснато от телефонно обаждане, трябва да се извърши 

ръчна синхронизация на контактите (телефония указател) 

Можете да синхронизирате до 8 различни телефона. 

Описание на символите на дисплея при свързан телефон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Операции с тъчскрийн дисплея 

За да навигацията в менюто се извършва чрез 

няколко бутона. 

- С бутона край на разговора (END) можете да 

откажете действие или да се върнете обратно 

- Ако натиснете и задържите кръглия бутон 

(HOME) можете да се върнете директно в 

главното меню 

- Потвърждаването или изпълняването на дадена 

команда се извършва с бутона CALL ( приемане 

на разговор) 

- Хоризонталните бутони се използват, за да 

сменят менютата или опциите им 

- За да отворите меню натиснете бутона HOME 

Избраното меню е подчертано със синьо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти (телефонен указател) 

Можете да качите телефония указател чрез менюто “Loading phone book” или да 

го изтриете чрез менюто „Delete phone book”. Ако на някое има имате записани 

няколко телефона, то това име ще се появи толкова пъти, колкото различни 

телефона сте записали срещу него. Не е възможно да се прехвърли информацията 

за вида на телефоните (Work, Private, Mobile….). 

История на разговорите 

Заедно с телефония указател, ще бъде прехвърлена и историята на разговорите 

(Call list). 

Настройки (Settings) 

В настройките има следните менюта: 

- Блутут (Bluetooth)  с подменюта Превключване на телефони (Switch phones) , 

Мултипойнт (Multipoint) и Автоматично свързване (Automatic connect) 

- Аудио (Audio) с подменюта TTS, AUX-In, Mobile Audio, Installation, Equalizer 

- Дисплей (Display) с подменюта Sleep mode, Brightness 



-  Устройство (Device) с подменюта Language, Factory setting, Version info 

Описания на менютата 

1. Блутут (Bluetooth) 

 Превключване на телефон (Switch phones) 

Чрез тази функция можете да сменяте приоритетите на телефоните в мултипойнт 

режим. Това става чрез натискане и задържане на бутон HOME. При успешна смяна 

ще чуете еднократен бип сигнал. 

 Мултипойт (Multipoint) 

Тази функция ви позволява да свържете два телефона едновременно към СРСР. 

Телефона, който първи се свърже е с по-висок приоритет. Това означава, че неговия 

списък с разговорите (историята на разговорите) и неговия телефонен указател ще 

бъдат активни. 

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 END , а приемането с 

бутон CALL. Не е възможно да оставите на изчакване разговора по първия телефон. 

 Автоматично свързване (Automatic connect) 

Ако тази функция е активиране, след включване СРСР започва да търси в списъка 

със телефоните, с които е била установена блутут връзка. За всеки телефон изчаква 

5 сек и ако не се установи връзка преминава към следващия. По този начин се 

обхожда списъка 3 пъти и ако отново не се установи връзка се прекратява 

процедурата. 

При активирана функция автоматично търсене, не е възможно да установите връзка 

с телефон който не е в списъка. 

За да направите това, първо трябва да изключите функцията чрез еднократно 

натискане на бутона END. 

2. Аудио (AUDIO) 

 TSS (text-to-speech) 

Произнасяне на имената на контактите. Работата на тази функция зависи от 

мобилния телефон. 

 AUX-IN 

Този вход се използва за свързването посредством кабел на телефон или музикален 

плейър с цел възпроизвеждане на музика от него. 

 Инсталация (Installation) 

В зависимост от настройката на тази функция има три начина за възпроизвеждане 

на обаждания и музика от СРСР 



 Еквалайзер (Equalizer) 

Когато възпроизвеждате музика, можете да регулирате звука чрез вграден 

еквалайзер 

3. Дисплей (Display) 

 Sleep mode  

Когато шофирате през нощта, за да избегнете дразненето от светлината на дисплея, 

можете да активирате тази функция, която ще изключва дисплея след 15,30,60 или 

90 сек. ако не го използвате. 

 Контрол на яркостта (Brightness) 

Чрез тази функция се контролира нивото на яркост на дисплея 

4. Устройство (Device) 

 Език (Language) 

Чрез това меню се избира език на СРСР 

 Връщане към фабрични настройки (Factory Settings) 

От тук можете да върнете системата към фабричните и настройки 

 Информация за версията на софтуера( Version Info) 

От тук можете да проверите софтуерната версия  

Обновяване на софтуера 

За да обновите софтуера: 

1. Свалете основния модул от автомобила 

2. Свалете от www.bury.com софтуера за обновяване (Update Manager software) и го 

инсталирайте. Свалете последната версия на фирмуеъра (firmware). 

3. Свържете основния модул към компютъра чрез мини USB кабел и стартирайте 

софтуера за обновяване. 

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. 

Приемане или отказване на разговор 

http://www.bury.com/


При получаване на повикване можете да : 

- Приемете разговора чрез натискане на бутон  

 

 

- Откажете разговора чрез натискане на бутон  

 

Регулиране на звука 

По време на разговор можете да регулирате силата на звука чрез бутони  

Прекъсване на връзката между СРСР и телефона 

За да прекъснете връзката между телефона и СРСР, натиснете и задръжте 

за 3 сек бутон END  

Възпроизвеждане на музика 

Има два начина да възпроизвеждате музика чрез CC9058 

- 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 функционалния бутон по средата на екрана за 4 

сек. По същия начин можете да го дезактивирате. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


