
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BlackBerry Wireless Headset HS-500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uživatelský manuál 



Přehled 
 
Komponenty 

 
 
O BlackBerry Wireless Headset HS-500 
Headset BlackBerry Wireless Headset HS-500 umožňuje provádět hovory 
a poslouchat hudbu z Vašeho BlackBerry díky bezdrátové technologii 
Bluetooth. Headset můžete spárovat se dvěma Bluetooth zařízeními 
současně. 
 
Automatická regulace hlasitosti 
Hlasitost headsetu BlackBerry HS-500 můžete ovládat pomocí kolébkové 
klávesy Vašeho BlackBerry, navíc je však vybaven dvojicí mikrofonů, které 
aktivně regulují hlasitost headsetu na základě intenzity hluku v okolí. 
 
 
 
 



První kroky s BlackBerry HS-500 
 
Nabíjení BlackBerry HS-500 
BlackBerry HS-500 můžete nabíjet kteroukoli BlackBerry nabíječkou 
s konektorem microUSB. Před prvním použitím headsetu je nutné jej 
nechat nabít minimálně po dobu jedné hodiny. 
 
Zapnutí BlackBerry HS-500 
Proveďte jednu z následujících akcí: 

• Pro zapnutí BlackBerry HS-500 posuňte vypínač do polohy 
Zapnuto (I) 

• Pro vypnutí BlackBerry HS-500 posuňte vypínač do polohy 
Vypnuto (O) 

 
Spárování BlackBerry HS-500 
Před prvním použitím BlackBerry HS-500 je nutné jej spárovat se 
zařízením BlackBerry. Při prvním zapnutí headsetu je headset v párovacím 
módu. 
 

1. Pokud headset není v párovacím módu, stiskněte a držte Tlačítko 
pro ovládání hovoru po dobu 5 sekund nebo dokud LED nezačne 
blikat modře a červeně 

2. V zařízení BlackBerry otevřete nabídku Správce připojení 
3. Klikněte na Připojení Bluetooth 
4. Klikněte na Přidat nové zařízení – Hledat 
5. Po nalezení klikněte na BlackBerry HS-500 
6. Zadejte párovací kód 0000 (čtyři nuly) a potvrďte 

 
Po spárování headsetu se zařízení BlackBerry můžete headset přidat do 
seznamu důvěryhodných zařízení, takže se Vás BlackBerry v budoucnu 
nebude ptát, zda může headset připojit. 
 
 
 



Používání BlackBerry HS-500 
 
Uskutečnění hovoru pomocí hlasového vytáčení 
Pro provedení tohoto úkonu musí Vaše zařízení BlackBerry podporovat 
hlasové vytáčení. 

1. Stiskněte a podržte Tlačítko pro ovládání hovoru dokud 
neuslyšíte dvě pípnutí 

2. Řekněte nahlas konkrétní povel 
 
*Český jazyk během hlasového vytáčení není toho času podporován 
 

Zvednutí příchozího hovoru 
Stiskněte krátce Tlačítko pro ovládání hovoru. 
 
Zvednutí druhého příchozího hovoru 
Tato funkce nemusí být v hlasovém plánu Vašeho operátora 
podporována. Při druhém příchozím hovoru: 

• Stiskněte krátce Tlačítko pro ovládání hovoru pro zvednutí 
hovoru 

• Pro přepnutí mezi hovory stiskněte a podržte Tlačítko pro 
ovládání hovoru dokud neuslyšíte dvě pípnutí 

 
 
Ukončení nebo odmítnutí hovoru 
Pro ukončení nebo odmítnutí hovoru stiskněte dvakrát krátce Tlačítko 
pro ovládání hovoru. 
 
Vytočení naposledy volaného čísla 
Stiskněte dvakrát krátce Tlačítko pro ovládání hovoru. 


