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Bedankt dat u de Jabra Talk 30 gebruikt. Wij 
hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

Kenmerken Jabra Talk 30

• Stembegeleiding 
• Lange spreektijd – tot 5 uur (afhankelijk van 

smartphone)
• De vrijheid van draadloos - tot 10m
• Weergave batterij- en koppelingsstatus
• HD Voice
• Power Nap voor nog langere standby-tijd tot 

180 dagen (afhankelijk van smartphone)
• NFC voor eenvoudig koppelen
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2.1 meegeleverde accessoires

USB-kabel EarGel-lus 

Bluetooth- 
lampje

Batterijlampje

Uit/Aan/
Koppelen

Micro USB-
oplaadpoort

Oproep 
beantwoorden/

beëindigen

NFC-zone
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De Jabra Talk 30 kan zowel op het linker- als 
het rechteroor gedragen worden. 

Om het andere oor te gebruiken:
1. Verwijder de bevestigde EarHook.
2. Draai de headset om en plaats de EarHook 

opnieuw.
3. Verstel de hoogte van de EarHook voor de 

beste pasvorm.
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3.1 De EarGels bevestigen

Voor de optimale geluidservaring raden wij aan 
verschillende vormen EarGels te proberen. 
Zorg dat ze stevig vastzitten in uw oor. Zorg dat 
de EarGel goed bevestigd is.

De EarGels verwisselen:
1. Verwijder de bevestigde EarGel met uw 

nagels (zoals afgebeeld).
2. Bevestig de nieuwe EarGel en zorg ervoor 

dat hij op zijn plaats klikt.
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Wij raden u aan de headset op te laden met de 
meegeleverde USB-oplaadkabel. Het duurt 
ongeveer 2 uur om de batterij volledig op te 
laden.

Opmerking: Reinig en droog de USB-oplaadpoort altijd 
alvorens de headset op te laden. Het is raadzaam om de 
headset ten minste een keer per maand op te laden. Om 
veiligheidsredenen raden wij aan de headset tijdens het 
opladen niet te gebruiken. 

4.1 Wat de lampjes beteken

BATTERIJLAMPJE

 Aan-/uitschakelen

 Batterijniveau hoog/opladen 

 Batterijniveau laag

 

 
BLUETOOTH-LAMPJE

 Koppelen 

 Verbonden 
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4.2 Power Nap

Om te zorgen dat de u meer standby-tijd heeft, 
zal automatisch de Power Nap-stand 
geactiveerd worden wanneer de headset meer 
dan 1 uur buiten bereik is van het verbonden 
apparaat. Met Power Nap is uw batterij tot 180 
dagen klaar voor gebruik/standby. 

Om de Power Nap-stand te verlaten schakelt u 
de headset uit en weer aan. Uw smartphone 
moet ingeschakeld zijn, binnen bereik zijn en 
Bluetooth geactiveerd hebben.
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5.1 Koppelen met een smartphone

1. Houd de Aan/Uit/Koppelen-schakelaar 3 
seconden in de positie Koppelen Het 
Bluetooth-lampje knippert blauw.

2. Schakel Bluetooth in op uw smartphone en 
selecteer de Jabra Talk 30 uit de lijst met 
beschikbare Bluetooth-apparaten.

3 sec.

Jabra Talk 30
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5.2 Koppelen met een smartphone 
met NFC

1. Zet de headset aan.
2. Zorg ervoor dat NFC ingeschakeld is op uw 

smartphone.
3. Schuif de NFC-zone van de headset langs de 

NFC-zone van uw smartphone, totdat de 
verbinding bevestigd is.

NFC-zone
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Bluetooth-
lampje

Batterijlampje

Uit/Aan/
Koppelen

Micro 
USB-oplaad-

poort

Oproep 
beantwoorden/

beëindigen

NFC-zone

6.1 Oproepen

Oproepen

Oproep 
beantwoorden/
beëindigen

Druk op de toets 
Oproep beantwoorden/
beëindigen

Siri of Google 
Assistant 
of Cortana 
activeren 
(afhankelijk van 
telefoon)

Houd de toets Oproep 
beantwoorden/
beëindigen  
(1 seconde) ingedrukt

Oproep 
weigeren

Druk tweemaal op de toets  
Oproep beantwoorden/
beëindigen

Laatste 
nummer 
opnieuw kiezen

Druk tweemaal op de toets  
Oproep beantwoorden/
beëindigen wanneer u niet 
aan de telefoon bent



12

N
ED

ER
LA

N
D
S

6.2 Automatische volumeregeling

De headset past het volume van uw gesprekken 
intelligent aan voor de optimale 
geluidskwaliteit, afhankelijk van het 
omgevingsgeluid. Om het volume handmatig 
te regelen gebruikt u de volumeregeling van 
uw smartphone.

6.3 Voice-assistent

Om de voice-assistent van uw smartphone te 
activeren (bijv. Siri, Google Assistant, Cortana) 
houdt u de toets Oproep beantwoorden/
beëindigen (1 seconde) ingedrukt terwijl u niet 
in gesprek bent. Laat de toets los wanneer u 
een piepje hoort.

1 sec.
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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

Druk op de toets  
Oproep 
beantwoorden/
beëindigen

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

Houd de toets Oproep 
beantwoorden/
beëindigen  
(1 seconde) ingedrukt

Schakelen tussen 
een gesprek in de 
wacht en een actief 
gesprek

Houd de toets Oproep 
beantwoorden/
beëindigen  
(1 seconde) ingedrukt

Binnenkomende 
oproep weigeren 
tijdens een gesprek

Dubbeltik op de 
toets Oproep 
beantwoorden/
beëindigen
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6.5 Resetten

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

1. Zet de headset aan.
2. Houd de toets Oproep beantwoorden/

beëindigen (5 seconden) ingedrukt totdat u 
'Disconnected' hoort.

5 sec.

Nadat de headset gereset is, moet u hem 
opnieuw koppelen met uw smartphone.
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Jabra Assist app

Vind mijn headset

Eenvoudige hulpfuncties

Berichten oplezen
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8.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op Jabra.com/talk30.

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 35 °C of minder dan 
-20 °C). Dit kan de levensduur van de batterij 
aanzienlijk bekorten en de werking van de 
headset nadelig beïnvloeden.

• Stel de headset niet bloot aan regen of 
andere vloeistoffen.
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