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1.   ברוכים הבאים
תודה שרכשתם את אוזניות Jabra Elite 45h. אנו מקווים 

שתהנו מהמוצר!

 Jabra Elite 45h מאפייני
רמקולים גדולים לחווית מוזיקה טובה.  •

עד 50 שעות חיי סוללה.   •
טעינה מהירה, 10 שעות סוללה ב-15 דקות טעינה.  •

יש להשליך את המוצר בהתאם לתקנות ולחוקים 
www.jabra.com/weee .המקומיים

מיוצר בסין
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Jabra Elite 45h 2.   סקירת

שמאל ימין

מתג הפעלה/כיבוי
הפעלה/כיבוי

Bluetooth צימוד
)החזק 1 שנייה(

לחצן החלש עוצמת שמע
החלשת שמע

התחלת רצועה מחדש )החזק 1 שנייה(
לחצן רב שימושי
מענה/סיום שיחה

השמעה/הפסקת מוזיקה
לחצן הגבר עוצמת שמע

הגברת שמע
הרצועה הבאה )החזק 1 שנייה(

לחצן קול
עוזר קול

השתקת מיקרופון

מיקרופונים

USB-C טעינת
)כ-1.5 שעות לטעינה(

נורית מצב

2.1  אביזרים נלווים כלולים

כבל טעינה
USB-C -ל USA-Aשקית נשיאה
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3.  כיצד לענוד

התאימו את האוזניות לראש להתאמה נוחה.

4.  טעינת האוזניות
כדי לטעון את האוזניות, חברו כבל טעינה USB לכניסת כבל 

הטעינה USB-C באוזנייה הימנית. מומלץ לטעון את האוזנייה 
באמצעות כבל הטעינה של Jabra שמסופק, אולם ניתן גם לטעון 

את האוזנייה באמצעות מטען תואם.
אוזנייה ימנית:

 לטעינה מלאה יש לטעון כ-1.5 שעות. הסוללה תעבוד 50 שעות.
אם הסוללה התרוקנה, 15 דקות טעינה יספקו 10 שעות הפעלה.
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4.1  מצב שינה
כאשר האוזניות פועלות, אך לא על הראש, הן ייכנסו באופן 

אוטומטי למצב שינה לאחר 30 דקות כדי לחסוך בסוללה. כדי 
לצאת ממצב שינה, יש לחבוש שוב את האוזניות, או ללחוץ על 

לחצן כלשהו.

ניתן לשנות את משך הזמן לכניסת האוזניות למצב שינה 
.Jabra Sound+ באמצעות אפליקציית

לאחר 24 שעות של מצב שינה, האוזניות יכבו לחלוטין. כדי 
להפעיל אותן העבירו את מתג הפעלה/כיבוי למצב הפעלה.
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5.   נוריות מצב סוללה
אוזנייה ימנית:

 ירוק - פועל
         סוללה טעונה מלא
צהוב - סוללה טעונה חצי

אדום - סוללה חלשה
אדום - סוללה מאוד חלשה

כחול - מצב צימוד

סגול - אתחול/עדכון קושחה

נורית
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6.   כיצד לצמד את האוזניות

6.1  צימוד לטלפון נייד
הרכיבו את האוזניות על הראש.  .1 

העבירו את מתג הפעלה/כיבוי למצב Bluetooth והשאירו 
 שם עד שנורית כחולה תהבהב, ותישמע הודעה באוזניות.

אוזנייה ימנית:

היכנסו לתפריט Bluetooth בטלפון ובחרו מרשימת   .2
.Jabra Elite 45h ההתקנים
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7.  שימוש באוזניות
שמאל ימין

מתג הפעלה/כיבוי

לחצן החלש עוצמת שמע

לחצן רב שימושי

לחצן הגבר עוצמת שמע

לחצן קול

7.1  הפעלה/כיבוי
העבירו את מתג הפעלה/כיבוי למצב הפעלה או כיבוי.

 

פועל כבוי
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7.2  שיחות ומוזיקה
שיחות ומוזיקהימין

נגינה/השהיה של 
מוזיקה

לחצו על הלחצן הרב-
שימושי

לחצו על הלחצן הרב-מענה לשיחה
שימושי

לחצו על הלחצן הרב-סיום שיחה
שימושי

לחצו לחיצה כפולה על דחיית שיחה
הלחצן הרב-שימושי

שינוי עוצמת 
השמע

לחצו על לחצן הגבר או על 
לחצן החלש בזמן שמיעת 

מוזיקה או בזמן שיחה
מעבר לרצועה 

הבאה
לחצו והחזיקו את לחצן 

הגבר במשך שנייה אחת

חזרה לתחילת 
רצועה או חזרה 
לרצועה קודמת

לחצו והחזיקו את לחצן 
החלש במשך שנייה אחת 
כדי להתחיל את השמעת 

הרצועה הנוכחית.
לחצו והחזיקו פעמיים 

לחזרה לרצועה הקודמת.

בדיקת מצב סוללה 
וחיבור

לחצו על לחצן הגבר או 
לחצן החלש לא בזמן 

שמיעת מוזיקה ולא בזמן 
שיחה
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הפעלת עוזר 
קולי )Siri, עוזר 

)Google

לחצו על לחצן קול לא 
בזמן שיחה

השתקה/יציאה 
מהשתקה של 

המיקרופון

לחצו על לחצן קול בזמן 
שיחה

7.3  הנחיות קוליות 
אלו הן הודעות קוליות של האוזניות כדי להדריך אתכם במהלך 

ההגדרה, או כדי לתת עדכוני סטטוס )מצב סוללה וקישוריות(.

הנחיות קוליותימין

הפעלה/כיבוי הנחיות 
קוליות

לחצו והחזיקו במשך 
5 שניות את לחצן קול 

ואת לחצן הגבר עד 
שתישמע הודעה

לחילופין השתמשו באפליקציה +Jabra Sound בטלפון כדי 
להפעיל או לכבות את ההנחיות הקוליות.

 לקבלת רשימה מעודכנת של שפות נתמכות בדקו באפליקציה 
.Jabra Sound+

7.4  שימוש בשני טלפונים
את האוזניות ניתן לצמד לשני טלפונים בו זמנית, וניתן  לקבל 

שיחות נכנסות משני הטלפונים.
כדי לצמד לשני טלפונים חכמים, יש להשתמש בתהליך הצימוד 

הרגיל באופן נפרד עבור כל טלפון )סעיף 6(.
הערה: תכונות עוזר קולי יופעלו בטלפון שצומד אחרון.
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7.5  ניהול שיחות במקביל
ניתן לקבל ולנהל כמה שיחות במקביל. 

ניהול שיחות במקבילימין
סיום השיחה הנוכחית 
ומענה לשיחה נכנסת

לחצו על הלחצן הרב-
שימושי

העברת השיחה 
הפעילה למצב המתנה 

ומענה לשיחה נכנסת

לחצו והחזיקו את 
הלחצן הרב-שימושי 

במשך 2 שניות
מעבר בין השיחה 

הפעילה לשיחה 
ממתינה

לחצו והחזיקו את 
הלחצן הרב-שימושי 

במשך 2 שניות
דחיית שיחה נכנסת 

במהלך שיחה
לחצו לחיצה כפולה על 

הלחצן הרב-שימושי

7.6  עוזר קולי 
האוזניות Jabra Elite Active 45h מאפשרות לכם לדבר עם 
Siri, עוזר Google בטלפון הנייד שלכם באמצעות לחצן קול.

עוזר קוליימין

 ,Siri( הפעלת עוזר קולי
)Google עוזר

לחצו על לחצן קול לא 
בזמן שיחה

Sidetone  7.7
Sidetone מאפשר לכם לשמוע את הקול שלכם בזמן שיחה 

בצורה טובה יותר.
.Jabra Sound+ באמצעות Sidetone ניתן להגדיר הגדרות
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7.8   עדכון קושחה
עדכון קושחה משפר את הביצועים, או מוסיף פונקציות חדשות 

 .Jabra להתקני
הורידו את +Jabra Sound כדי לקבל עדכונים לקושחה.

7.9   כיצד לאתחל
ניתן לאתחל את האוזניות כדי לנקות את רשימת ההתקנים 

המחוברים ואת כל ההגדרות של האוזניות. 
אחרי האתחול יש לצמד שוב את האוזניות לטלפון.

אתחולימין

אתחול 
רשימת 

התקנים 
מחוברים 
והגדרות

ודאו שהאוזניות פועלות ואתם 
לא בשיחה. לחצו והחזיקו 

במשך 3 שניות את הלחצן 
הרב-שימושי ואת לחצן 

הגבר שמע עד שהנוריות 
ידלקו בסגול ותישמע הודעה 

באוזניות. 
יש צורך לצמד שוב את 

האוזניות לטלפון.
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Jabra Sound+ 8.   אפליקציה

 התאמה אישית של 
המוזיקה והשיחות שלכם

 הגבירו את חווית שמיעת 
MySound המוזיקה באמצעות

רישום אחריות לשנתיים
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9.   תמיכה

9.1  שאלות נפוצות
.jabra.com/help/elite45h לשאלות נוספות בקרו באתר

9.2  טיפול ואחזקה
יש לאחסן תמיד את האוזניות בשקית המצורפת.  •

אין לאחסן את האוזניות תחת טמפרטורות קיצוניות. הדבר   •
עלול לקצר את חיי הסוללה ולפגוע בפעולה התקינה של 

האוזניות. 
אם האוזניות נחשפו לגשם, יש לתת להם זמן להתייבש. זה   •

עשוי לקחת כשעה עד שהם יהיו יבשות ומוכנות להפעלה.
.55°C-20°- לC מומלץ לשמור את האוזניות בטמפרטורה בין  •

יש לטעון את האוזניות מקסימום בכל 3 חודשים.  •

שם היבואן: ביקונקט טכנולוגיות בע”מ טל. 08-9418222
מרכז ביל”ו IN קריית עקרון ת.ד. 50 מיקוד 70500

שם היצרן: ג’י. אן. אודיו     ארץ ייצור: סין   
ודא כי מתח ההזנה )מתח הרשת( מתאים למתח ההפעלה המצוין על הספק

אין לגעת בספק הכוח בידיים רטובות / איך לחשוף את המכשיר לטפטוף או התזה
אין לפתוח את מכסה הספק בכל מקרה. סכנת מתח גבוה!

הרחק את הספק מטמפרטורות גבוהות
אין לחשוף את הסוללות לחום גבוה כגון שמש, אש וכיו”ב

יש להקפיד ולתחזק את התקן הניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש
הספק מיועד לשימוש בתוך מבנה בלבד ולא לשימוש חיצוני )סביבה לחה(

במקרה של התחממות יתר של ספק הכוח, יש לנתקו ממתח ההזנה ולפנות 
למעבדת שירות
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