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1. WITAMY
Dziękujemy za używanie zestawu 
słuchawkowego Jabra Talk 25. Życzymy 
przyjemnego użytkowania!

CHARAKTERYSTYKA JABRA TALK 25

 � Czysty dźwięk HD połączeń — mikrofon 
wszechkierunkowy i dynamiczny głośnik

 � Przesyłanie strumieniowe z telefonu — 
muzyki, podcastów i wskazówek nawigacji

 � Długi czas pracy — do 8 godzin rozmów i do 
10 dni czasu czuwania
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2. INFORMACJE O ZESTAWIE 
SŁUCHAWKOWYM

jabra

 Przewód USB             Mały zaczep    Duży zaczep  
                  na ucho                 na ucho

 
            

Wkładka do ucha   Wkładka do ucha z pętlą

Zaczep 
na ucho

Przełącznik 
wł./wył.

Przycisk 
odbierania/
kończenia 
połączenia

Gniazdo Micro-
USB

Przyciski 
zwiększania/
zmniejszania 
głośności
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3. SPOSÓB NOSZENIA
Zestaw można nosić na lewym lub prawym 
uchu. 
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3.1 WYMIANA WKŁADEK DO UCHA 

Wybierz jedną z 2 różnych ergonomicznych 
wkładek do ucha, aby uzyskać pełny komfort  
i idealne dopasowanie.

3.2 MOCOWANIE ZACZEPU NA UCHO

Zaczep na ucho można przypiąć do zestawu 
słuchawkowego, aby zapewnić pewniejsze 
zamocowanie. Zestaw można nosić z wkładką  
do ucha lub bez wkładki.
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4. WYMIANA BATERII
Podłącz zestaw słuchawkowy do dostępnego 
gniazda USB komputera za pomocą 
dołączonego przewodu USB.

UWAGA: Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy 
korzystania z zestawu słuchawkowego podczas ładowania.

Całkowity czas ładowania baterii wynosi ok.
2 godziny.
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5. PODŁĄCZANIE
1. Włącz zestaw słuchawkowy (ustaw 

przełącznik Wł./wył. w położeniu „Wł.”).

2. Naciśnij i przytrzymaj (3 s) przycisk 
odbierania/kończenia połączenia aż 
wskaźnik Bluetooth zacznie migać na 
niebiesko i zestaw słuchawkowy powiadomi o 
trybie parowania.

3. Postępuj zgodnie z komunikatami 
głosowymi, aby sparować urządzenie 
Bluetooth.
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6. OBSŁUGA  

Zmniejszanie 
głośności

Przycisk odbierania/
kończenia połączenia

Przełącznik 
wł./wył.

Wskaźnik stanu 
baterii

Zwiększanie 
głośności

Wskaźnik Bluetooth
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FUNKCJA DZIAŁANIE

Odbieranie 
połączeń

Dotknij przycisku odbierania/
kończenia połączenia

Kończenie 
połączenia

Dotknij przycisku odbierania/
kończenia połączenia

Aktywowanie 
wybierania 
głosowego 
(zależne od 
telefonu)

Naciśnij i przytrzymaj (2 
s) przycisk odbierania/
kończenia połączenia, gdy 
nie prowadzisz rozmowy

Odrzucanie 
połączenia

Dotknij dwukrotnie przycisku 
odbierania/kończenia 
połączenia

Ponowny 
wybór 
ostatniego 
numeru

Gdy urządzenie nie jest 
używane do prowadzenia 
rozmowy, dwukrotnie dotknij 
przycisku odbierania/
kończenia połączenia 

Regulacja 
głośności

Naciśnij przycisk zwiększania 
głośności lub zmniejszania 
głośności

Wyciszanie/
włączanie 
mikrofonu

Dotknij jednocześnie 
przycisku zwiększania 
głośności  
i zmniejszania głośności, 
aby wyciszyć/wyłączyć 
wyciszenie.
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6.1 OBSŁUGA WIELU POŁĄCZEŃ

Zestaw słuchawkowy może odbierać i 
obsługiwać wiele połączeń jednocześnie.

FUNKCJA DZIAŁANIE

Zakończenie bieżącego 
połączenia  
i odbieranie połączenia 
przychodzącego

Dotknij przycisku 
odbierania/
kończenia 
połączenia

Przełączanie między 
połączeniem 
wstrzymanym, 
i aktywnym

Naciśnij  
i przytrzymaj 
(2 s) przycisk 
odbierania/
kończenia 
połączenia

Wstrzymanie 
aktualnego połączenia 
i odebranie połączenia 
przychodzącego

Naciśnij  
i przytrzymaj 
(2 s) przycisk 
odbierania/
kończenia 
połączenia

Odrzucenie połączenia 
przychodzącego

Dotknij dwukrotnie 
przycisku 
odbierania/
kończenia 
połączenia
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7. APLIKACJA JABRA 
ASSIST

Aplikacja  
Jabra Assist

Znajdź mój zestaw 
słuchawkowy

Łatwo dostępna 
pomoc

Odczytywanie 
wiadomości
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8. POMOC
8.1 KONSERWACJA ZESTAWU 

SŁUCHAWKOWEGO

 � Zestaw słuchawkowy należy na czas 
przechowywania wyłączyć i odpowiednio 
zabezpieczyć

 � Należy unikać przechowywania w 
temperaturach ekstremalnych (powyżej 35°C 
lub poniżej -20°C). Może to skrócić żywotność 
baterii i źle wpłynąć na działanie zestawu 
słuchawkowego

 � Nie należy wystawiać zestawu 
słuchawkowego na działanie deszczu, ani 
płynów



Declaration of Conformity can be found on  
www.jabra.com/doc
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