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Bedankt dat u de Jabra Elite Active 45e 
gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan 
zult beleven!
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USB-oplaadkabel

Aan/uit (ingedrukt houden)
Muziek afspelen/pauzeren

Beantwoorden/beëindigen
Bluetooth koppelen  
(ingedrukt houden)

Volume omhoog
Volgende nummer  
(ingedrukt houden)

Voice-assistent 
Mute-stand microfoon inschakelen

Voice-toets

Multifunctionele toets

Volume omhoog-toets

Volume omlaag-toets

Links

Rechts

Volume omlaag
Vorige nummer (ingedrukt 
houden)

Micro USB-opladen
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De oordopjes worden gedragen met de kabel 
achter de nek en de EarHooks achter het oor.

1. Plaats het oordopje in uw oorkanaal en zorg 
dat de EarGel in de rand van uw oor past, 
zoals aangegeven

2. Buig de EarHook achter uw oor voor de beste 
pasvorm. Het kan helpen om de EarHook 
alvast te buigen voordat u deze aan doet.
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Om de oordopjes op te laden, sluit u een USB-
oplaadkabel aan op de oplaadpoort op het 
linkeroordopje. Wij raden u aan de oordopjes 
op te laden met de meegeleverde oplaadkabel 
van Jabra, maar u kunt de ze ook opladen met 
een compatibele oplader.

Het duurt ongeveer 2 uur om de batterij 
volledig op te laden. Als de batterij van de 
oordopjes helemaal leeg is, levert 15 minuten 
opladen ongeveer 1 uur batterijduur op.

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

Batterijlampje

Vol
Medium
Laag

Zeer laag

Statuslampje

Inschakelen
Uitschakelen
Koppelmodus
Resetten
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5.1 Aan-/uitschakelen

Aan: Houd de Multifunctionele (Multi-
function) toets 1 sec. ingedrukt. Het 
indicatielampje knippert groen en u hoort een 
toon om inschakelen aan te geven.

1 sec.

Uit: Houd de Multifunctionele (Multi-function) 
toets 3 sec. ingedrukt. Het indicatielampje 
knippert rood en u hoort een toon om 
uitschakelen aan te geven.

3 sec.
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5.2 Koppelen met een smartphone

1. Zorg dat de oordopjes 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.

3 sec.

2. Ga naar het Bluetooth-menu op uw 
smartphone en selecteer de Jabra Elite Active 
45e in de lijst met beschikbare apparaten.
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6.1 Gesprekken en muziek

  Rechts Gesprekken en muziek

Inschakelen
Houd de Multifunctionele 
(Multi-function) toets 1 sec. 
ingedrukt

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

Muziek afspelen/
pauzeren

Houd de Multifunctionele toets 
1 seconde ingedrukt

Beantwoorden/
beëindigen

Druk op de Multifunctionele 
(Multi-function) toets

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

Aan/uit (ingedrukt houden)

Muziek afspelen/pauzeren

Beantwoorden/beëindigen

Bluetooth koppelen (ingedrukt houden)

Volume omhoog

Volgende nummer  
(ingedrukt houden)

Voice-assistent 

Mute-stand microfoon inschakelen

Voice-toets

Multifunctionele toets

Volume omhoog-toets

Volume omlaag-toets

Links

Rechts

Volume omlaag

Vorige nummer (ingedrukt houden)

Micro USB-opladen
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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)

Nummer 
opnieuw afspelen

Houd de toets Volume omlaag 
(Volume down) 1 sec. ingedrukt 
om het huidige nummer te 
herstarten. 

Houd twee keer ingedrukt om 
naar het vorige nummer terug 
te gaan.

Batterij- en ver-
bindingsstatus 
beluisteren

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

Links Gesprekken en muziek

Activeer Siri, 
Google Assistant 
of Amazon Alexa 
(afhankelijk van 
telefoon)

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

Mute-stand 
microfoon in-/
uitschakelen

Druk op de Voice-toets 
wanneer u aan de telefoon 
bent
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6.2 Voice-assistent

De Jabra Elite Active 45e stelt u in staat te 
praten tegen Siri of Google Assistant op uw 
smartphone door middel van de Voice-toets. 

Links Voice-assistent

Siri, Google 
Assistant of 
Amazon Alexa 
(afhankelijk van 
telefoon) activeren

Druk op de Voice-toets 
wanneer u niet aan de 
telefoon bent
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6.3 Meerdere gesprekken afhandelen

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

Rechts 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 
seconde ingedrukt

Schakelen tussen een 
gesprek in de wacht en 
een actief gesprek

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

Binnenkomende oproep 
weigeren tijdens een 
gesprek

Dubbeltik op de 
Multifunctionele toets
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6.4 Stembegeleiding

Met de aankondigingen van de stembegeleiding 
blijft u op de hoogte van bijv. verbindings- en 
batterijstatus van uw oordopjes.

Stembegeleiding is standaard ingeschakeld.

Links Stembegeleiding

Stembegeleiding 
in-/uitschakelen

Houd de Voice-toets 5 
sec. ingedrukt tot u een 
aankondiging hoort in de 
oordopjes

U kunt ook Jabra Sound+ gebruiken op uw 
smartphone om stembegeleiding aan of uit te 
zetten.
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6.5 Resetten

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

Rechts Beginwaarden

5 De 
koppelingslijst 
resetten

Zorg dat de oordopjes 
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, totdat 
de indicatielampjes paars 
oplichten. Vervolgens moet 
u de oordopjes opnieuw 
koppelen.

6.6 Firmware-update

Door de firmware bij te werken kunt u de 
prestaties verbeteren of nieuwe functionaliteit 
toevoegen aan Jabra-apparaten. 

Download Jabra Sound+ voor firmware-
updates.
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Jabra Sound+

Persoonlijke instellingen 
voor uw muziek

Registreer uw  
garantie van 2 jaar

Stemcommando's 
beheren
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8.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op Jabra.com/help/
eliteactive45e

8.2 Uw oordopjes onderhouden

• Zorg er altijd voor dat de oordopjes 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.
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