
Garantii tingimused:  

Garantii alla kuuluvad ainult tootja poolse defektiga tooted ning kuuluvad väljavahetamisele 

kahe nädala jooksul vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele kaubandus- ning tarbijakaitse 

seadustele. Vajadusel tellib ekspertiisi toote esindaja ning teavitab sellest ostjat kirjalikult. 

Käesolevale tootele laieneb garantii kuni 24 kuud pärast lõpptarbijale müüki. Garantii tõen-

damiseks on vajalik esitada müügidokument. Garantii tekkimisest palume teavitada veebi-

aadressil info@carbluetooth.ee 

BURY GmbH & Co. KG:  

 

Hotline +49(0)180 5 - 842 468* 
* 0.14 €/min. Deutsche Telekom AG 

Telefonikõne hind võib varieeruda vastavalt kohaliku teenusepakkuja 

hinnakirjale.  
E-Mail: hotline@bury.com 

 

Seadme vastavus ISO, EU ja CE nõuetele antud Ingliskeelsel juhendil.  

BURY EASYTOUCH PRO 

kasutusjuhend 



 BURY Technologies / EasyTouch PRO 
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Täname et valisid enda auto telefoniseadmeks BURY EASYTOUCH PRO. Seadme 

kasutamine telefonivestlusteks autos, tõstab sinu ning sinu lähedaste turvalisust 

ning kingib sulle mugavuse mida kindlasti õpid hindama seadet igapäevaselt kasu-

tades. Loodame et seade vastab sinu ootustele ning julged seda soovitada ka oma 

tuttavatele kui elementaarset ühisosa igapäeva autosõidul. Ohutut ja mugavat  

autosõitu! 

BURY EASYTOUCH PRO 

Müügipakendi sisu 

1. Keskseade, juhtpaneel 

2. Kinnitusklamber  

3. USB kaabel (toide) 

4. 12V/24V Sigaretisüütaja adapter, mikro USB ühendusega 

5. Eng/Est  kasutajajuhend 
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Hoiatus!  

Ära jäta mobiiltelefoni või vabakäeseadet armatuurlauale või mis 

tahes kohta, kus see võib järsul pidurdusel või avarii korral 

paiskuda sõitjate suunas— vigastusoht! 

 

 

 

- Pöörake tähelepanu et seadme paigaldus ei takistaks auto turvapadja  

võimalikku liikumist ning avarii korral seadme paiskumist sõitjate suunas.  

 

 

 

 

- Kasutage vabakäeseadet  ainult olukorras kus liiklusolud seda    

võimaldavad. Tähelepanu tuleks alati keskenduda liiklusele!  

 

  Telefonikõnesid ei saa teha kohtades, kus on äärmiselt nõrk 

 mobiiltelefonivõrgu leviala näiteks tunnelites, garaažides ja 

 ülekäigutunnelites. 

 Seadme ooteaeg täis aku korral on 350 tundi.  

 Seadme kõneaeg täis aku korral kuni 7 tundi 

 Seade toetab kahe telefoni üheaegset kasutamist. Teisena ühendatud tele-

fon võimaldab kõnede vastuvõttu läbi seadme. Telefoniraamatu funktsioon 

kuvatakse ainult esmasena ühendatud telefonil. 

 Seade toetab kuni 8 telefoni kasutajaprofiili kasutamist 

 

 

 Seade ei võimalda kuvada telefoniraamatut ning kontakte teie SIM kaardilt.     

Kontaktide kuvamiseks palun kopeerige kontaktid SIM kaardilt telefoni. An-

tud toimingut vaadake telefoni kasutusjuhendist. 

 

 

 

 Seadme tarkvara on uuendatav. Tarkvara uuendusi kontrollige veebilehelt 

www.bury.com 

http://www.bury.com
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Seade kasutab teie teavitamiseks inglisekeelseid häälteateid järgmiselt: 

 

TEADE:     SISU: 

 

“battery very low”  Seadme aku täituvus on vähem kui 10%.  

    Seade  vajab laadimist. Teadet korratakse iga 5 

    min järel. 

“System Charging”  Toimub seadme aku laadimine 

“Battery is 100% charged” Seadme aku on laetud. Soovi korral võite  

    eemaldada toitekaabli 

“USB cable removed” Toitekaabel on eemaldatud, seadme laadimist ei 

    toimu.  

 

 

 

KASUTUSJUHEND / HÄÄLTEATED 

Seadmel on võimalik taastada algseaded. Kõik teie poolt eelnevalt 

seadistatud seaded asendatakse tootjaseadetega. Vajutage 5 sek 

jooksul seadmeklahvile :  

 

Soovides telefoniühenduse (pairing) seadmega katkestada, vajuta-

ge 3 sek jooksul seadmeklahvile :  

Ühenduse katkestamisel teavitatakse teid häälteatega: “No phone 

connected”  

ERISEADED 
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Seadme paigutuse päiksesirmile saate valida klambri asendiga, kinnitades  

klambri seadmele kas tagant– või eestpoolt. Leidke seadmele parim asukoht 

ning jälgige et seade ei varjaks juhi vaatevälja. 

 BURY Technologies / EasyTouch PRO 

Ärge kasutage sigaretisüütaja USB adapterit teiste seadmete 

elektritoiteks. Adapter on mõeldud ainult BURY EasyTouch 

PRO voolutarbeks. Seadmete toitepinge võib olla erinev ning 

võib kaasa tuua seadme purunemise 

PAIGALDUS 

 Seadme laadimiseks võib kasutada ka personaalarvuti USB ühendust, 

ühendades arvuti ja seadme komplektis oleva mikro USB kaabliga 
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1. Seadme töökorda seadmiseks vajutage seadme paremal 
küljel sisse-välja (on/off) nupule.  

2. Valige teile sobiv keel. ―Choose language”. Liikuge 
navinupuga sobiva keelevalikuni. Vaikeseadetes on sead-

me keeleks valitud Inglise keel.  

3. Lülitage enda telefonil Bluetooth andmeside sisse. Ühen-
dage seadmega Bury EasyTouchPRO. Olenevalt telefo-
nitootjast leiate reeglina valikud telefonimenüüst :      
Menüü-Andmeside-Bluetooth-Seadmed-Otsi-Ühenda.  

 Ühenduse kinnitamiseks tuleb telefoni            

sisestada turvakood 1234  
Telefoni ühendamisel teavitatakse teid järgnevalt ―phone is 

connected”. Seade on kasutusvalmis!  

 
Eelnev toiming teostatakse vaid telefoni esmakordsel ühen-
damisel. Edasipidi tunneb seade teie telefoni automaatselt 
pärast seadme sisselülitamist. 
 

 Seadme opereerimiskeelena on saadaval Inglise ja Vene 

keel. Eesti keelt seadmel valikutes ei ole. 

 BURY Technologies / EasyTouch PRO 

PAIGALDUS 

Parima kõnekvaliteedi saavutamiseks kasutage seadmesse 

integreeritud mikrofoni.  

 Päiksesirmi asendi muutmine ei muuda oluliselt seadme 

kõnekvaliteeti 

Seadme eemaldamiseks vajutage kinnitusele 

ning eemaldage seade laadimiseks või turva-

kaalutlustel vastavalt näidatud joonisele. 

Seadme kinnitusklambri igakordne eemalda-

mine ei ole vajalik. 

KASUTUSJUHEND / TELEFONI ESMANE ÜHENDAMINE 

KASUTUSJUHEND / Funktsiooniklahvid 
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Kõne vastuvõtmine toimub funktsiooniklahviga : 

 

Häälvalimine toimub funktsiooniklahviga : 

Häälvalik eeldab et teie telefon on eelnevalt häälvalikuks seadis-

tatud. 

Kõneajal vajutades vastuvõtu klahvi suunatakse heli teie telefo-

ni: 

Kõnest keeldumise korral vajutage vastuvõtmise klahvile : 

 

Kõne heli tugevust  saate reguleerida  hääletugevuse regulaatori-    

ga, liigutades seda üles– alla.  

 

 

 

Käimasoleva kõne katkestamiseks vajutage : 

 

Soovides telefoniühenduse seadmega katkestada vajutage ning 

hoidke 3sek jooksul funktsiooniklahvi  

 

 

 

 BURY EasyTouch PRO toetab muusika edastust teie telefonist seadmesse.  

-Kõnest keeldumine,  

-Telefoni seadmest 

lahti ühendamine 

-Hääletugevuse 

regulaator 

-Kõne vastuvõtmine 

-häälvalimine 

-telefoni ühendamine 


