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1. Welkom
Bedankt dat u de Jabra Elite 25e gebruikt.  
Wij hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

Kenmerken Jabra Elite 25e

• Ongeëvenaarde gesprekstijd – tot 18 uur
• Premium belervaring - Geïntegreerde bescherming 

tegen windruis, zodat u overal kunt bellen
• Premium draadloos geluid - 10 mm luidsprekers 
• Robuust genoeg voor dagelijks gebruik - Stof- en 

waterbestendig, IP54-gecertificeerd
• Eenvoudige stembediening - Speciale toets voor 

Google now/Siri/Cortana voor directe 
spraakopdrachten

• De hele dag comfortabel te dragen -  Gerond, 
comfortabel ontwerp met magnetisch beheer van 
de kabel 

• Slimmere audio met aankondigingen - 
Tekstberichten, kalender en e-mail kunnen 
opgelezen worden (afhankelijk van toestel)

• U mist nooit een gesprek - Trilmelding
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2. Overzicht Jabra Elite 25e

Microfoon

Voice-toets

USB-oplaadpoort

Magnetische 
zoneVolume  

omhoog-toets

Multifunctionele 
toets

Volume  
omlaag-toets

2.1 meegeleverde accessoires

USB-oplaadkabel Large Medium Klein
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3. Dragen
Jabra Elite 25e is ontworpen om om de nek gedragen 
te worden

3.1 De juiste pasvorm

De headset wordt geleverd met drie maten EarGel: 
groot, medium en klein. 

Wij raden aan de EarGel te kiezen die het beste in uw 
oor past voor de optimale geluidsbeleving. De juiste 
maat EarGel zit stevig in uw oor en isoleert u van 
omgevingsgeluid.
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Om de EarGel te bevestigen zorgt u dat de inkeping 
in de EarGel (zoals afgebeeld) samenvalt met de rand 
op het oordopje en drukt u ze stevig samen.

3.2 De nekband verstellen

De nekband kan naar de nek gevormd worden door de 
nekband bij de Flex zones te buigen, voor ultiem 
comfort en stabiliteit.
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3.3 De magnetische oordopjes gebruiken

De oordopjes zijn magnetisch en kunnen samengeklikt 
worden voor eenvoudig kabelbeheer. Als u muziek 
afspeelt, wordt uw muziek gepauzeerd wanneer de 
oordopjes samengeklikt worden. Als u een actief 
gesprek heeft, wordt het beëindigd wanneer de 
oordopjes samengeklikt worden. Ga naar hoofdstuk 
6.1 voor meer informatie.
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4. Opladen
Om de headset op te laden verwijdert u voorzichtig 
het kapje van de micro USB-oplaadpoort en sluit u de 
headset aan op een stroombron. Wij raden u aan de 
headset op te laden met de meegeleverde oplaadkabel 
van Jabra, maar u kunt de headset ook opladen met 
de oplader van uw mobiele telefoon.

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

Let op: Als de headset gedurende langere tijd niet opgeladen 
wordt, zal dit de levensduur van de batterij beduidend 
bekorten. Het is raadzaam om de headset ten minste een keer 
per maand op te laden.

4.1 Wat de lampjes beteken

L R

 Batterijniveau hoog
  Batterijniveau gemiddeld
 Batterijniveau laag
 Koppelmodus
 ResettenLED
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5. Verbinding maken

5.1 De headset aan-/uitzetten

Aan: Houd de Multifunctionele (Multi-function) toets 
3 seconden ingedrukt. Het lampje knippert groen.

Uit: Houd de Multifunctionele (Multi-function) toets 5 
seconden ingedrukt. Het lampje knippert rood.
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5.2 Koppelen met een smartphone

1. Zorg dat de headset uit staat en houd vervolgens 
de Multifunctionele (Multi-function) toets 
ingedrukt totdat het lampje blauw knippert  
en u een aankondiging hoort in de headset.

2. Zet de headset op en volg de gesproken 
verbindingsinstructies.
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6. Gebruiken 

Microfoon

Voice-toets

USB-oplaadpoort

Magnetische 
zoneVolume  

omhoog-toets

Multifunctionele 
toets

Volume  
omlaag-toets

6.1 Gesprekken en muziek

Gesprekken en muziek

De headset 
aanzetten

Houd de Multifunctionele (Multi-
function) toets 3 sec. ingedrukt

De headset 
uitzetten

Houd de Multifunctionele (Multi-
function) toets 5 sec. ingedrukt

Muziek afspelen/
pauzeren

Tik op de Multifunctionele toets 
wanneer u niet aan de telefoon bent

Beantwoorden/
Beëindigen

Tik op de Multifunctionele toets 
wanneer u niet aan de telefoon bent

Oproep weigeren
Dubbeltik op de Multifunctionele 
(Multi-function) toets
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Beantwoorden/
Beëindigen

Klik de magnetische oordopjes 
samen/haal ze uit elkaar

Volume 
aanpassen

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

Nummer vooruit
Houd de toets Volume omhoog 
(Volume up) 1 sec. ingedrukt

Nummer terug
Houd de toets Volume omlaag 
(Volume down) 1 sec. ingedrukt

Batterijstatus

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

Siri/Google 
Now/Cortana 
activeren

Tik op de Voice-toets wanneer  
u niet aan de telefoon bent

Mute-stand 
microfoon in-/
uitschakelen

Tik op de Voice-toets wanneer  
u aan de telefoon bent
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6.2 Stembegeleiding headset

Met de gesproken aankondigingen van de 
stembegeleiding van de headset blijft u op de hoogte 
van bijv. verbindings- en batterijstatus.

Stembegeleiding in-/uitschakelen

Stembegeleiding is standaard ingeschakeld.

Stembegeleiding aan: 
Zorg dat de headset 
ingeschakeld is en houd 
vervolgens tegelijkertijd 
de toets Volume 
omhoog (Volume up) 
en de Voice-toets 1 
seconde ingedrukt.

Stembegeleiding uit: 
Zorg dat de headset 
ingeschakeld is en houd 
vervolgens tegelijkertijd 
de toets Volume 
omlaag (Volume down) 
en de Voice-toets 1 
seconde ingedrukt.
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6.3 Spraakopdrachten telefoon (Siri, 
Google Now, Cortana)

Via spraakopdrachten van de telefoon kunt u Siri/
Google Now/Cortana van uw mobiele telefoon 
gebruiken op uw headset. Voor meer informatie over 
het gebruik van Siri, Google Now of Cortana 
raadpleegt u de handleiding van uw mobiele telefoon.

Spraakopdrachten van de telefoon

Siri/Google Now/
Cortana activeren 
(afhankelijk van 
telefoon)

Tik op de Voice-toets 
wanneer u niet in gesprek 
bent
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6.4 Meerdere gesprekken afhandelen

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

Meerdere gesprekken afhandelen

Het huidige gesprek 
beëindigen en de 
binnenkomende oproep 
beantwoorden

Tik op de 
Multifunctionele (Multi-
function) toets

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

Houd de 
Multifunctionele toets 
2 seconden ingedrukt

Schakelen tussen een 
gesprek in de wacht en 
een actief gesprek

Houd de 
Multifunctionele toets 
2 seconden ingedrukt

Binnenkomende oproep 
weigeren tijdens een 
gesprek

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

De headset trilt wanneer deze in-/uitgeschakeld 
wordt, verbonden wordt met uw mobiele telefoon of 
wanneer er een oproep binnenkomt.

De trilmelding is standaard ingeschakeld en kan 
uitgeschakeld worden in de Jabra Assist-app (alleen 
Android).
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6.6 Resetten

Door de oordopjes te resetten wordt de lijst met 
gekoppelde apparaten gewist. Na het resetten moet u 
uw headset opnieuw koppelen met uw smartphone.

Beginwaarden

5
De koppelingslijst 
resetten

Zorg dat de headset 
ingeschakeld is en houd 
vervolgens tegelijkertijd 
de toets Volume omhoog 
(Volume up) en de 
Multifunctionele (Multi-
function) toets 5 seconden 
ingedrukt. Vervolgens 
moet u de headset opnieuw 
koppelen.
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7. Jabra Assist-app
De Jabra Assist-app is een gratis app voor iOS- en 
Android-apparaten, die het volgende mogelijk maakt:

• Trilfunctie inschakelen/uitschakelen (alleen 
Android)

• Berichten oplezen in-/uitschakelen 
• En meer... 

 

Jabra Assist

Android download - Google Play
iOS download - App Store
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8. Ondersteuning
8.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op Jabra.com/elite25e

8.2 UW headset onderhouden

• Zorg er altijd voor dat de headset tijdens opslag 
uitgeschakeld en goed beschermd is.

• Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen 
(meer dan 85°C of minder dan -20°C). Dit kan de 
levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en 
de werking van de oordopjes nadelig beïnvloeden.
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