
 

 

                           

Garantiitingimused:  

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 too-
tele laieneb    garantii kuni 24 kuud pärast lõpptarbijale müüki. Garantii tõendamiseks on vajalik 

esitada müügidokument. 

 
   

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 MOTION kasutusjuhend

 
Müüja: Autoekspert
www.autoekspert.ee 
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Täname et valisid enda auto telefoniseadmeks BURY MOTION-i. Seadme kasutamine telefoni-

vestlusteks autos, tõstab sinu ning sinu lähedaste turvalisust ning kingib sulle mugavuse mida 

kindlasti õpid hindama seadet igapäevaselt kasutades.  Loodame et seade vastab sinu    

ootustele ning julged seda soovitada ka oma tuttavatele kui elementaarset ühisosa igapäeva 

autosõidul. TÄNAME! 

BURY MOTION 

Müügipakendi sisu 

1. Tugijalg tuuleklaasile 

2. Telefonihoidik koos juhtmooduliga 

3. USB kaabel (toide) 

4. Sigaretisüütaja adapter, mikro USB ühendusega 

5. Eng/Est  kasutajajuhend 

6. Lisamikrofon 

7. Püsihoidik telefonihoidikule 

 

Palun kontrollige müügipaki sisu vastavust antud kirjeldusele!  
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Hoiatus!  

 

Ära jäta kunagi mobiiltelefoni armatuurlauale või mis tahes kohta, kust see võib järsul 

pidurdusel või avarii korral paiskuda sõitjate suunas— vigastusoht. Tähelepanu tuleks 

alati keskenduda liiklusele!  

 

Kasutage vabakäeseadet  ainult olukorras kus liiklusolud seda võimaldavad. 

Telefonikõnesid ei saa teha kohtades, kus on äärmiselt nõrk mobiiltelefonivõrgu leviala 

näiteks tunnelites, garaažides ja ülekäigutunnelites. 



6 
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Kõne vastuvõtmine toimub seadmeklahviga : 

 

Kõnest keeldumise korral vajutage vastuvõtmise klahvile  

ning hoidke seda 2 sek  

 

Kõne heli tugevust  saate reguleerida  seadmeklahvidega 

 

 

Käimasoleva kõne katkestamiseks vajutage kõne kestel                    (kõne lõpetatakse) 

 

 

Muusika edastuse ajal toimivad klahvid muusika edastuse      

helitugevuse reguleerimiseks.  

 

 

 

 

 

KASUTUSJUHEND / kõne vastuvõtmine, keeldumine, kõne teostamine 
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Paigaldage tugijalg asukohta mis ei varja juhi vaatevälja ning  juht ulatuks seadmega 

opereerima. Samuti pöörake tähelepanu et toitejuhe ulatuks sigaretisüütajani. Kinnitage 

telefonihoidik  tugijalale kinnituskidade külge. Paigaldage toitejuhe ning mikrofon. Kui seadet ei 

õnnestu paigaldada tuuleklaasile siis kasutage püsikinnitust (seadmega kaasas) 

⇨ Palun vältige päikesest tulenevat otsekuumust seadmele. Suvel, autot päikese kätte jättes 

eemaldage seade, et ei tekiks normaaltemperatuurist tulenevaid kuumakahjustusi.  
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Ärge kasutage sigaretisüütaja USB adapterit teiste seadmete 

elektritoiteks. Adapter on mõeldud ainult BURY MOTION –i 

voolutarbeks. Seadmete toitepinge võib olla erinev ning võib 

kaasa tuua seadme purunemise 

1. Mikrofoni sisend 

2. AUX väljund/Sisend 

3. USB toide 

 

PAIGALDUS 
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SEADME  PÖÖRAMINE  Lettermode asendisse (lihtsustab navigeerimise jälgimist) 

Seadme pööramiseks vajutage tugijalal olevale pöördlülitile samal ajal pöörake seadet. Seade 

fikseerib asendisse kerge nõksatusega.  
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PAIGALDAMINE 

 Avage külglülitist seadmesahtel 

 Paigaldage telefon ning sulgege sahtel  

EEMALDAMINE 

- Vajutage külglülitile ning eemaldage telefon  

PAIGALDUS KASUTUSJUHEND / TELEFONI ÜHENDAMINE 
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Kasutades seadet esimest korda on vajalik luua seadme ja telefoni vahel  Bluetooth       

ühendus. Ühenduse loomise protseduur tuleb läbi teha vaid üks kord. Edaspidi  tunneb   

seade teie telefoni ära automaatselt.  

 

Ühendamine—leidke telefoni menüüst Ühenduvus- Bluetooth ning seejärel teostage otsing. 

Leides seadme nimega BURY MOTION,  ühendage see. Ühendamiskood antud seadmele 

on 1234 

 

Telefoni laadimine toimub ainult  telefonihoidikus. Seadme kasutamiseks telefoniga   rääki-

miseks, ei ole vajalik telefoni paigaldamine seadmesse. Tänu Bluetooth ühendusele toimib 

seade ka juhul kui hoiate telefoni taskus, kotis jne 

 

 Sõltuvalt telefonist, tuleks seade autoriseerida.  Edaspidi ühendatakse seade     tele-

foniga ilma kasutajatunnuseta, automaatselt. Seadme autoriseerimiseks vaadake 

telefonimenüüs Bluetooth ® - ühendused- seade– autoriseeri seade.  

 

Edaspidi ühendatakse teie telefon seadmega , pärast autosse istumist ning seadme sisse 

lülitamist automaatselt.  

 

 


