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Používání BlackBerry Mini Stereo Speaker

Párování

Akce Akce tlačítka Play/Pauza/Funkce hovoru

Zapnutí párovacího módu Stisknout a držet po dobu 5 sek, dokud neuslyšíte 3x pípnutí

Zrušení párovacího módu Stisknout jednou.

Vymazání spárovaných zařízení z paměti Stiknout a držet po dobu 8 sek současně s posunem vypínače 
do polohy Zapnuto, dokud neuslyšíte 2 dlouhá pípnutí.

Hudba

Akce Tlačítko

Spustit nebo zastavit přehrávání Stiskněte Play/Pauza/Funkce hovoru.

Zvýšit hlasitost Stiskněte Zesílení hlasitosti

Snížit hlasitost Stiskněte Snížení hlasitosti

Skok na další skladbu Stiskněte a držte Zvýšení hlasitosti 

Skok na předchozí skladbu Stiskněte a držte Snížení hlasitosti

Hovory

Akce Tlačítko

Uskutečnění hovoru Stiskněte a držte Play/Pauza/Funkce hovoru dokud až do 
jednoho pípnutí; následně řekněte hlasový povel

Odpovědět na příchozí hovor  Stiskněte Play/Pauza/Funkce hovoru 1x

Ukončit hovor Stiskněte Play/Pauza/Funkce hovoru 2x

Zapnutí ztišení mikrofonu Stiskněte Play/Pauza/Funkce hovoru 1x

Pokud je funkce ztišení aktivní, Speaker periodicky pípá
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Akce Tlačítko

Vypnutí ztišení mikrofonu Stiskněte Play/Pauza/Funkce hovoru 1x

Vytočení naposledy volaného čísla Stiskněte Play/Pauza/Funkce hovoru 2x

Zvýšit hlasitost Stiskněte Zvýšení hlasitosti

Snížit hlasitost Stiskněte Snížení hlasitosti

Pro souběžně probíhající hovory:

Odpovědět na druhý hovor Stiskněte Play/Pauza/Funkce hovoru 1x

Návrat k prvnímu hovoru a přepínání mezi nimi Stiskněte Play/Pauza/Funkce hovoru dokud neuslyšíte pípnutí

Spojení dvou hovorů Stiskněte Play/Pauza/Funkce hovoru dokud neuslyšíte 2 
pípnutí

Odmítnout hovor Stiskněte Play/Pauza/Funkce hovoru 2x

Nabíjení BlackBerry Mini Stereo Speaker
Váš BlackBerry Mini Stereo Speaker je z výroby přednabitý tak, abyste jej mohli rovnou začít používat. Nízká úroveň nabití 
baterie je signalizována červeným blikáním informační LED.
1. Připojte menší konec microUSB kabelu nebo automobilové nabíječky do nabíjecího konektoru Speakeru
2. Udělejte jedno z následujících:

• Připojte větší konec microUSB kabelu do síťového adaptéru a do eletrické sítě nebo do USB portu počítače

• Zastrčte vaši automobilovou nabíječku do konektoru autozapalovače v automobilu

LED notifikace

Červená LED

Pomalé blikání: mikrofon je ztišen

Rychlé blikání: nepřipojeno k zařízení

Rychlé blikání s pauzou: úroveň nabití baterie je nízká
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Modrá LED

Blikání: hovor je připojený

1 pomalé bliknutí: zapnuto a připojeno k BlackBerry zařízení

2 rychlá bliknutí: příchozí hovor

5 rychlých bliknutí: znovupřipojení k naposledy připojenému zařízení

Modrá a červená LED

Párovací mód aktivní

Zelená LED

Blikání: zapnuto nebo nabíjení

 Svit: plně nabito

Řešení problémů

Nemohu připojit Speaker s BlackBerry zařízením
Je možné, že jste omylem smazali párovací možnosti vašeho BlackBerry Mini Stereo Speaker. Proveďte znovu párovací 
proces podle postupu uvedeného výše.

Během používání Speakeru není nic slyšet
Vyzkoušejte následující:

• Zvyšte hlasitost vašeho BlackBerry Mini Stereo Speaker
• Zvyšte hlasitost vašeho BlackBerry zařízení
• Ujistěte se, že je Speaker zapnutý a připojený k vašemu BlackBerry zařízení
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Bezpečnostní informace

Důležité bezpečnostní informace

Symbol Popis

Před samotným používáním BlackBerry Mini Stereo Speaker je důležité přečíst si uživatelskou 
příručku a bezpečenostní informace k BlackBerry Mini Stereo Speaker.

Používejte pouze originální BlackBerry nabíječky. Používání nabíječek, které nebyly schváleny, může 
způsobit riziko vzplanutí nebo exploze a zapříčinit zranění, smrt nebo škodu na majetku.

Nepoužívejte BlackBerry Mini Stereo Speaker v případě tísňových volání

Nepokoušejte se rozebírat BlackBerry Mini Stereo Speaker. Zařízení obsahuje málé části a je zde riziko 
jejich vdechnutí.

Nepoužívejte Speaker v blízkosti zdravotnických zařízení, včetně kardiostimulátorů a naslouchátek; 
zařízení by se mohla porouchat a způsobit vážné zranění nebo smrt vaší nebo ostatních.

Vyvarujte Speaker styku s kapalinami; mohlo by dojít ke zkratu, požáru nebo k úrazu elektrickým 
proudem.

Řízení vozidla vyžaduje vaši plnou pozornost ke stavu vozovky, počasí, a automobilové dopravě. Je 
důležité nastavit Speaker před započetím jízdy.

Nepoužívejte Speaker v přítomnosti hořlavých plynů, je zde nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu.

Nepoužívejte a neskladujte Speaker při teplotých vyšších než 113° F (45°C); je zde riziko vzplanutí a 
vzniku popálenin.

Nevyhazujte Speaker do ohně, mohlo by dojít k explozi s následkem vážného zranění, smrti, nebo škody 
na majetku.

Vypněte Speaker v letadlech. Používání reproduktoru v letadle by mohlo ovlivnit přístroje letadla, 
komunikaci a výkon; mohlo by narušit síť; mohlo by být jinak nebezpečné pro provoz letadla, posádky a 
jejích cestujících;  mohlo by být nezákonné.

Speaker není ve své podstatě bezpečný a nelze jej používat v přítomnosti vznětlivých výparů, výbušného 
prachu nebo jiných vznětlivých chemikálií. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo 
požár, vážné zranění, smrt nebo škodu na majetku.
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