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Upozornění: BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 nepodporuje 
český jazyk a není možné jej do zařízení jakýmkoliv způsobem doinstalovat. 
Absence českého jazyka nijak neovlivňuje chování přístroje. 



Schéma zařízení 

 

 

 

 

 

 

Zapnutí zařízení 

• Pokud zařízení není zamčené, stiskněte a držte přední panel po dobu 
2 sekund 

• Pokud je zařízení zamčené, stiskněte a držte FM/TTS, tlačítko Zesílení 
hlasitosti a přední panel po dobu 4 sekund 



Vypnutí zařízení 

• Pokud zařízení chcete vypnout, stiskněte a držte přední panel po 
dobu 2 sekund 

• Pokud zařízení chcete vypnout a zamknout, stiskněte a držte FM/TTS, 
tlačítko Zesílení hlasitosti a přední panel po dobu 4 sekund 

Odemčení zařízení 

Stiskněte a držte FM/TTS, tlačítko Zesílení hlasitosti a přední panel po dobu 4 
sekund. 

Párování zařízení s handheldem BlackBerry 

Před samotným používáním BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 
musíte zařízení spárovat s handheldem BlackBerry.  

1. Stiskněte a držte přední panel zařízení, dokud nezačne blikat ikonka 
Stav připojení a neuslyšíte zprávu „pairing mode“ 

2. Ve vašem handheldu BlackBerry zvolte Správce připojení – Připojení 
Bluetooth – Přidat nové zařízení- Hledat 

3. Zvolte BlackBerry VM 605 
4. Do pole Heslo zadejte 0000 
5. Klikněte na Ano pro spojení zařízení 

Pokud ikona Stav připojení zůstává svítit a slyšeli jste zprávu „connected“, váš 
handheld BlackBerry je nyní připojen k BlackBerry® Visor Mount 
Speakerphone VM-605. 

 

 



Nastavení hlasitosti zařízení 

Stiskněte tlačítko Zesílení hlasitosti nebo Zeslabení hlasitosti pro ovládání 
hlasitosti BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605. 

Nabíjení zařízení pomocí auto-nabíječky 

Pokud nabíjíte BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 poprvé, 
nechte jej nabíjet cca 2 hodiny. 

1. Zapojte menší konec originální BlackBerry® auto-nabíječky do 
konektoru pro nabíjení BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-
605 

2. Zapojte originální BlackBerry® auto-nabíječku do zdířky zapalovače 
vašeho automobilu 

Zařízení BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 je plně nabito, 
jakmile se Stav baterie svítí zeleně. 

Nabíjení zařízení pomocí síťové nabíječky 

Pokud nabíjíte BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 poprvé, 
nechte jej nabíjet cca 2 hodiny. 

1. Zapojte menší konec originální BlackBerry® síťové nabíječky do 
konektoru pro nabíjení BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-
605 

2. Zapojte originální BlackBerry® síťovou nabíječku do elektrické sítě 

Zařízení BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 je plně nabito, 
jakmile se Stav baterie svítí zeleně. 

 



LED notifikace 

LED Stavu baterie 
• Svítí – baterie se nabíjí 
• Bliká – baterie je vybitá, nabijte ji 
• Zelená – baterie je plně nabitá 

LED Stavu připojení 
• Svítí - BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 je připojeno 

k handheldu BlackBerry 
• Bliká - BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 je připraveno 

k párování s handheldem BlackBerry 

LED Stavu hovoru 
• Svítí – hovor je aktivní, telefonujete 
• Bliká – indikace příchozího hovoru 

FM Status LED 
• Svítí – FM vysílač vysílá 
• Bliká - BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 je připraveno 

k volbě FM frekvence 

LED Stavu hovoru a Stavu připojení 
• Svítí - BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 vyhledává 

frekvence 
• Bliká - BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 je připraveno 

k volbě jazyka pro převod textu na řeč 

 

 

 



Používání BlackBerry® Visor Mount 
Speakerphone VM-605 

Připojení handheldu BlackBerry 
Pokud jste již spárovali BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 
s vaším handheldem BlackBerry a následně přerušili spojení, můžete je rychle 
přerušit takto: 

1. Stiskněte krátce přední panel zařízení 
2. Na vašem handheldu BlackBerry klikněte na Ano pro spojení s 

BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 

Uskutečnění hovoru pomocí hlasového vytáčení 
Pro použití této funkce musíš váš handheld BlackBerry podporovat hlasové 
vytáčení. 

1. Stiskněte a podržte přední panel, dokud neuslyšíte pípnutí 
2. Po pípnutí řekněte hlasový povel 

Přijetí a ukončení hovoru 
Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Pro přijetí hovoru stiskněte přední panel 
• Pro ukončení hovoru stiskněte přední panel znovu 

Odmítnutí hovoru 
Stiskněte a držte přední panel po dobu 1 sekundy 

Ztišení hovoru 
Během probíhajícího hovoru stiskněte a držte tlačítko Zeslabení hlasitosti po 
dobu 1 sekundy. 

Pro vypnutí ztišení proveďte jednu z následujících akcí: 



• Pokud používáte BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 se 
stereo systémem vašeho auta, stiskněte a držte tlačítko Zeslabení 
hlasitosti po dobu 1 sekundy 

• Pokud nepoužíváte BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 
se stereo systémem vašeho auta, stiskněte krátce tlačítko Zeslabení 
hlasitosti nebo Zesílení hlasitosti 

Znovu vytočit poslední volané číslo 
Stiskněte přední panel dvakrát po sobě. 

Přesunout hovor do handheldu BlackBerry 
Během hovoru stiskněte a držte přední panel, dokud neuslyšíte pípnutí. Po 
pípnutí pokračujte v hovoru pomocí handheldu BlackBerry. 

Používání zařízení se stereo 
systémem automobilu 
BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 je vybaven FM vysílačem, 
který umožňuje vysílat zvuk hovorů a hudby do stereo systému vašeho 
automobilu. 

FM vysílač se automaticky vypne po 1 minutě, pokud neposloucháte hudbu 
nebo neprobíhá hovor skrz stereo systém automobilu. 

Nastavení BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 do 
stereo systému automobilu 
Při provádění této akce musí být BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-
605 připojeno k handheldu BlackBerry. 

Před použitím FM vysílače zesilte hlasitost handheldu BlackBerry na 
maximum a následně nastavte hlasitost stereo systému auta na hodnotu pro 
příjemný poslech. 



1. Stiskněte tlačítko FM/TTS. BlackBerry® Visor Mount Speakerphone 
VM-605 vám sdělí frekvenci, na kterou je naladěno 

2. Nalaďte FM přijímač vašeho automobilu na stejnou frekvenci 
3. Pokud příjem není čistý, například slyšíte šum, na BlackBerry® Visor 

Mount Speakerphone VM-605 stiskněte a podržte tlačítko Zesílení 
hlasitosti, dokud neuslyšíte zprávu „searching“. Zařízení se přeladí na 
novou frekvenci, kterou vám oznámí. Nalaďte FM přijímač vašeho 
automobilu na stejnou frekvenci. 

Poslech hudby skrz stereo systém automobilu 
Při   rovád ě ní té t   ak ce m usí být BlackBerry® Visor Mount Speakerphone 
VM-605 připojeno s handheldem BlackBerry a stereo systém automobilu 
musí být naladěn na frekvenci BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-
605. 

Spusťte přehrávání hudby z handheldu BlackBerry. 

Pro více informací se podívejte do manuálu k vašemu handheldu BlackBerry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nastavení jazyku 
BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 umí komunikovat 
v následujících jazycích: 

• US English 
• UK English 
• French 
• Italian 
• German 
• Spanish 
• Mexican Spanish 
• Brazilian Portuguese 
• Chinese 

Změna jazyku 
1. Vypnět e  BlackBerry® Visor Mount Speakerphone VM-605 
2. Stisknět e     ržte  p  ed n í pa n  l, do k  d neu lyšíte z p r á v  „pairing 

mode“ 
3. Stisknět e     ržte  t a č ítk o  FM/TTS, dokud neuslyší t e  m  mentáln ě  

nastavený  a zyk 
4. Stiskem tlačí t e k  Zesílení hlasitosti a Zeslabení hlasitosti 

vyberte poža dovaný j  z yk 
5. Potvrďte stisknutím     řid r žen í m  t l a ítka FM/TTS po dobu 1 

sekundy 
 


