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1. Welkom
Bedankt dat u de Jabra Elite 65e gebruikt. Wij 
hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

Kenmerken Jabra Elite 65e

• Active Noise Cancellation (ANC) om 
achtergrondruis te verminderen 

• Krachtige batterij gaat de hele dag lang mee 
(tot 13 uur na 2 uur opladen)

• Dubbele connectiviteit met twee Bluetooth®-
apparaten, zodat u vanaf twee apparaten 
oproepen kunt beantwoorden en naar 
muziek kunt luisteren met dezelfde headset 

• Tot 10 meter draadloos bereik voor ware 
mobiliteit 

• Trilfunctie zodat u nooit een oproep mist
• HearThrough-functie: met één druk op de 

knop luistert u mee met wat er om u heen 
gezegd wordt
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2. Overzicht Jabra Elite 65e
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Nekband met 
trilfunctie

Microfoon

Lampje  
Audiomodus

Schakel door  
verschillende 
modi van ANC 
en 

Magnetische 
zone

Mute 
Voice-assistent

Batterij-/Bluetooth- 
lampje

Volume omlaag
Vorige nummer  
(ingedrukt houden)

Volume omhoog
Volgende nummer 
(ingedrukt houden)

Aan/uit  
(ingedrukt houden)
Oproep beantwoorden/
beëindigen
Muziek afspelen/
pauzeren

2.1 meegeleverde accessoires

EarGels

RL

RL

RL

EarWings

USB-oplaadkabel
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3. Dragen
Jabra Elite 65e is ontworpen om om de nek 
gedragen te worden. 

De headphones zijn voorzien van drie 
microfoons: een op elk oordopje en een op de 
kabel. Voor de optimale belervaring plaatst u de 
microfoon van de kabel zo dicht mogelijk bij uw 
mond en draagt u beide oordopjes in uw oren.
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3.1 De juiste pasvorm

De headphones worden geleverd met drie maten 
EarGel en EarWing: groot, medium en klein. 

RL

RL

RL

Klein Klein

Medium Medium

Groot
Groot

Wij raden u sterk aan verschillende maten 
EarGels en EarWings te combineren om te 
ontdekken welke het beste in uw oor past.  
De juiste pasvorm zit stevig in uw oor en 
isoleert u van omgevingsgeluid.
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3.2 De EarWings en EarGels bevestigen

1. Om een EarWing te bevestigen zorgt u dat de 
inkeping in de EarWing samenvalt met de rand 
op het oordopje (zoals afgebeeld) en trekt u de 
EarWing over het oordopje. Bij juiste 
bevestiging past het precies in de uitsparing. 

2. Druk de EarGel stevig op het oordopje, zodat 
het onder de juiste hoek gepositioneerd is 
(zie afbeelding).

1

2
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3.3 De magnetische oordopjes gebruiken

De oordopjes zijn magnetisch en kunnen 
samengeklikt worden voor eenvoudig kabelbeheer 
en om energie te sparen. Wanneer uw oordopjes 
samengeklikt zijn, wordt uw muziek gepauzeerd 
of wordt uw gesprek beëindigd. Door de oordopjes 
van elkaar te nemen kunt u een binnenkomende 
oproep beantwoorden. Ga naar hoofdstuk 6.1 
voor meer informatie.



11

EN
G
LI
SH

4. Opladen
Om de headphones op te laden, sluit u een 
USB-oplaadkabel aan op de oplaadpoort op de 
nekband. Wij raden u aan de headphones op te 
laden met de meegeleverde oplaadkabel van 
Jabra, maar u kunt de headphones ook opladen 
met de oplader van uw smartphone.

Het duurt ongeveer 2 uur om de headphones 
volledig op te laden.

Let op: Reinig en droog de USB-oplaadpoort altijd alvorens de 
headphones op te laden. Het is raadzaam om de headphones ten 
minste een keer per maand op te laden. 
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4.1 Wat de lampjes betekenen

Statuslampje ANC/
HearThrough-
lampje

Vol
Medium
Laag

Zeer laag

Koppelmodus
Resetten

ANC aan

HearThrough aan
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5. Verbinden
5.1 Headphones aan/uit

Aan: Houd de Multifunctionele (Multi-function) 
toets 1 seconde ingedrukt. Het indicatielampje 
knippert groen en de nekband trilt.

Uit: Houd de Multifunctionele (Multi-function) 
toets 3 seconden ingedrukt. Het indicatielampje 
knippert rood en de nekband trilt.

Aan Uit
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5.2 Koppelen met een smartphone

1. Zorg dat de headphones uit staan en  
houd vervolgens de Multifunctionele 
(Multi-function) toets 3 seconden ingedrukt, 
totdat het indicatielampje blauw knippert  
en u een aankondiging hoort in de oordopjes.

2. Zet de headphones op en volg de gesproken 
koppelinstructies.

3 sec.
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6. Gebruiken 

6.1 Gesprekken en muziek

Gesprekken en muziek

Headphones 
inschakelen

Houd de Multifunctionele 
(Multi-function) toets  
1 seconde ingedrukt

Headphones 
uitschakelen

Houd de Multifunctionele 
(Multi-function) toets 3 
seconden ingedrukt

Muziek afspelen/
pauzeren

Druk op de Multifunctionele toets 
terwijl u naar muziek luistert

Beantwoorden/
Beëindigen

Druk op de Multifunctionele 
(Multi-function) toets

Oproep weigeren
Druk twee keer snel op  
de Multifunctionele  
(Multi-function) toets

j
a
b
r
a

j
a
b
r
a

Statuslampje

Volume omlaag/
Nummer terug

Microfoon

ANC/
HearThrough-
lampje

ANC/ 
HearThrough-
toets

Magnetische 
zone

Mute/ 
Voice-toets

Volume 
omhoog/
Nummer 
overslaan

Multifunctionele 
toets
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Gesprek 
beantwoorden/
beëindigen of 
muziek pauzeren

Klik de magnetische oordopjes 
samen/haal ze uit elkaar

Volume 
aanpassen

Druk op de toets Volume 
omhoog (Volume up) of 
Volume omlaag (Volume down) 
wanneer u in gesprek bent of 
naar muziek luistert

Volgende 
nummer

Houd de Volume omhoog 
(Volume up) toets 1 seconde 
ingedrukt (alleen smartphone)

Vorige nummer 
Houd de Volume omlaag 
(Volume down) toets 1 seconde 
ingedrukt (alleen smartphone)

Batterijstatus

Druk op de toets Volume 
omhoog (Volume up) of 
Volume omlaag (Volume down) 
wanneer u niet in gesprek bent 
of naar muziek luistert

Siri of Google 
Now

Druk op de Mute/Voice-toets 
wanneer u niet aan de telefoon bent

Mute-stand 
microfoon in-/
uitschakelen

Druk op de Mute/Voice-toets 
wanneer u aan de telefoon bent

Schakel door 
verschillende 
modi van ANC en 

Druk op de toets ANC/
HearThrough
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6.2 Active Noise Cancellation (ANC)

De headphones zijn voorzien van Active Noise 
Cancellation (ANC) om achtergrondgeluid te 
reduceren zodat u zich kunt blijven 
concentreren.

Druk op de toets ANC/HearThrough om langs 
de verschillende opties te schakelen.
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6.3 HearThrough

Via de functie HearThrough kunt u horen wat 
er om u heen gebeurt of deelnemen aan een 
gesprek zonder de oordopjes af te doen. 

Druk op de toets ANC/HearThrough om langs 
de verschillende opties te schakelen.

2 sec.
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6.4 Stembegeleiding headphones

Met de aankondigingen van de stembegeleiding 
door de headphones blijft u op de hoogte van 
bijv. verbindings- en batterijstatus.

Stembegeleiding in-/uitschakelen

Stembegeleiding is standaard ingeschakeld.

Stembegeleiding 
aan: Zorg dat de 
headphones 
ingeschakeld zijn  
en houd de Mute/
Voice-toets 5 
seconden ingedrukt.

Stembegeleiding uit: 
Zorg dat de 
headphones 
ingeschakeld zijn  
en houd de Mute/
Voice-toets 5 
seconden ingedrukt.
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6.5 Siri of Google Now

Via spraakopdrachten van de telefoon kunt u 
Siri of Google Now van uw smartphone 
gebruiken op uw headphones. Voor meer 
informatie over het gebruik van Siri of Google 
Now raadpleegt u de handleiding van uw 
smartphone.

Spraakopdrachten van de telefoon

Siri of Google 
Now activeren 
(afhankelijk  
van telefoon)

Druk op de Mute/Voice-
toets wanneer u niet  
aan de telefoon bent

U kunt de instellingen voor de Voice-assistent 
configureren via de Jabra Sound+-app.
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6.6 Meerdere gesprekken afhandelen

U kunt met de headphones binnenkomende 
oproepen beantwoorden of weigeren wanneer 
u al in gesprek bent.

Meerdere gesprekken afhandelen

Het huidige gesprek 
beëindigen en de 
binnenkomende  
oproep beantwoorden

Druk op de 
Multifunctionele  
(Multi-function) toets

Het huidige gesprek in 
de wacht zetten en de 
binnenkomende oproep 
beantwoorden

Houd de 
Multifunctionele  
(Multi-function) toets  
1 seconden ingedrukt

Schakelen tussen een 
gesprek in de wacht  
en een actief gesprek

Houd de 
Multifunctionele  
(Multi-function) toets  
1 seconden ingedrukt

Binnenkomende oproep 
weigeren tijdens een 
gesprek

Dubbeltik op de 
Multifunctionele  
(Multi-function) toets
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6.7 Trilmelding

De headphones trillen wanneer deze in-/
uitgeschakeld worden, verbonden worden met 
uw smartphone of computer of wanneer er een 
oproep binnenkomt.
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6.8 Resetten

Door de headphones te resetten worden de 
lijst met gekoppelde apparaten en alle 
instellingen van de headphones gewist. 

Na het resetten moet u uw headphones 
opnieuw koppelen met uw smartphone.

Beginwaarden

5
De koppelingslijst 
resetten

Zorg dat de headphones 
ingeschakeld zijn en dat u 
niet in gesprek bent. Houd 
vervolgens tegelijkertijd 
de toets Volume omhoog 
(Volume up) en de 
Multifunctionele (Multi-
function) toets 5 seconden 
ingedrukt. Vervolgens moet 
u de headphones opnieuw 
koppelen.
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7. Jabra Sound+-app 

Met de Jabra Sound+-app kunt u ook:
• Firmware van de headphones bijwerken
• Stemcommando’s beheren
• Trilfunctie in-/uitschakelen

Jabra Sound+-app

Persoonlijke instellingen  
voor uw muziek

HearThrough beheren

Registreer uw  
garantie van 2 jaar
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8. Ondersteuning
8.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op Jabra.com/elite65e.

8.2 Uw headphones onderhouden

• Zorg er altijd voor dat de headphones tijdens 
opslag uitgeschakeld en goed beschermd zijn.

• Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen 
(meer dan 50°C of minder dan -10°C). Dit kan 
de levensduur van de batterij aanzienlijk 
bekorten en de werking van de oordopjes 
nadelig beïnvloeden.

• Maak het metalen gaas op beide oordopjes 
regelmatig schoon om te voorkomen dat ze 
geblokkeerd worden.
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