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1.   ברוכים הבאים
תודה שרכשתם את אוזניות Jabra Elite 85t. אנו מקווים 

שתהנו מהמוצר!

 Jabra Elite 85t מאפייני
איכות ללא פשרות. Jabra Advanced ANC מעניק סינון    •

רעשים אקטיבי מלא בעיצוב קומפקטי.
צליל גדול. גוף קטן. רמקולים 12 מ"מ לצליל מסיבי ובס    •

חזק.
איכות שיחות טובה בכל מקום. טכנולוגיה של 6 מיקרופונים    •

והגנה מפני רוח לאיכות שיחה מעולה, אפילו בסביבות 
רועשות וסוערות.

יותר כוח, יותר חופש. עד 5.5 שעות של סוללה )ANC פעיל(    •
ועד 25 שעות בנרתיק הטעינה.

עיצוב נוח. גודל קומפקטי, רפידות אוזן אובליות ופתחי אוורור    •
להקלה על לחץ, גורמים לאוזניים להרגיש נהדר לכל היום.
אחריות שנתיים לאבק ולמים. אוזניות מדורגות IPX4 עם    •

.)Jabra Sound+ אחריות לשנתיים נגד אבק ומים )באמצעות
MySound זה הצליל שלכם. בדיקת הצליל מתוך    •

האפליקציה +Jabra Sound מתאימה לכם בהתאמה אישית  
את הצליל הרצוי לכם.

שליטה מלאה. בחרו בפונקציות הלחצנים באמצעות    •
.MyControls

.Google Assistant -ו ,Siri® ,Alexa-עוזרת קולית. גישה ל   •
 Jabra Sound+ קבלו יותר עם האפליקציה. הורידו את   •
עבור MyControls ,MySound, הגדרות שיחה, עדכונים 

ועוד.

יש להשליך את המוצר בהתאם לתקנות ולחוקים 
www.jabra.com/weee .המקומיים
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2.   חלקי האוזניות
:Elite 85t האוזניות

אוזנייה שמאלית
פתחי אוורור

אוזנייה ימנית
פתחי אוורור

נורית
לחצן

שמאלי

נורית
לחצן
ימני

מיקרופונים מיקרופונים 

נרתיק טעינה אלחוטית:

נורית
שקע טעינה

 טעינה אלחוטית
Qi תואם
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2.1  אביזרים נלווים כלולים

רפידות אוזן

USB-C -ל USB-A כבל טעינה

3.  כיצד להכניס לאוזן

מיקרופון

הכניסו כל אוזנייה לאוזן וסובבו כדי להתאים שיהיה נוח. ודאו 
שהמיקרופון בכיוון הפה.

לרפידות EarGels יש צורת אליפסה כדי לספק התאמה טובה 
יותר לאוזן. כלומר, גוף האוזנייה אינו נמצא עמוק בתוך האוזן. 

כדי לשפר עוד יותר את חווית הנוחות והשמע, יש לאוזניות פתחי 
אוורור להפחתת לחץ ו'אפקט אטמי האוזן' באוזניים.
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פתחי אוורור        פתחי אוורור

3.1  החלפת רפידת אוזן
להאזנה אופטימלית ולחווית ANC, מומלץ לנסות ולמצוא את 

גודל הרפידה שמתאימה לאוזניים שלכם. הגודל הנכון ירגיש נוח, 
יציב ויאטום הפרעות רעשי רקע. האוזניות מגיעות עם רפידה 

בגודל בינוני. 

כאשר תחברו רפידת EarGel חדשה, ודאו שהרפידה מחוברת 
במקום הנכון באוזנייה ובצורה הנכונה. לחצו וודאו שהרפידה 

מחוברת חזק לאוזניות.
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4.  כיצד לטעון
עד 5.5 שעות סוללה בטעינה יחידה עם ANC מופעל, ועד 25 

 ANC שעות בנרתיק הטעינה. אם אתם משתמשים באוזניות ללא
ו- HearThrough, תקבלו עוד זמן סוללה, עד 7 שעות באוזניות 

ועד 31 שעות בנרתיק הטעינה.

4.1  טעינת האוזניות
הניחו את האוזניות בנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה. טעינה 

מלאה של האוזניות אורכת כ-2.5 שעות. 
כאשר נרתיק הטעינה פתוח, הנוריות על האוזניות יהבהבו 

באדום, צהוב או ירוק כדי לציין את מצב הסוללה הנוכחי של 
האוזניות. הנורית על הצד הקדמי של נרתיק הטעינה מורה על 

מצב הטעינה של נרתיק הטעינה.

4.2  טעינה מהירה של האוזניות
כאשר הסוללה באוזניות חלשה, ניתן לשים אותן בנרתיק הטעינה 

למשך 15 דקות כדי לקבל עד 60 דקות של סוללה. טעינה 
מהירה של האוזניות דורשת שהסוללה באוזניות נמצאת במצב 

של 30%.
ניתן לראות את מצב הסוללה הנוכחי של האוזניות ונרתיק 

.Jabra Sound+ הטעינה באמצעות האפליקציה
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USB 4.3  טעינה של נרתיק הטעינה באמצעות
באמצעות כבל USB-A ל- USB-C חברו את נרתיק הטעינה 

למקור מתח או למטען קיר מאושר. טעינה מלאה של האוזניות 
ונרתיק הטעינה אורכת עד 3 שעות.

נרתיק הטעינה משתמש במתח רגיל 5v+-0.25v, המופק 
ממטעני USB בעלי שקע Type A או Type C בעלי טעינה 

רגילה עד 2.1A )לא מהירה מסוג QC(. טעינה באמצעות מטען 
מהיר עלולה לפגוע בנרתיק הטעינה בצורה בלתי הפיכה.

הערה: טעינה באמצעות מטען אחר מהמצורף עלולה לקחת יותר 
זמן.
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4.4  טעינה של נרתיק הטעינה באמצעות משטח 
Jabra טעינה אלחוטית של

נרתיק הטעינה הוא Qi-certified. הניחו את נרתיק הטעינה 
על משטח הטעינה האלחוטי של Jabra. הנורית שעל נרתיק 

הטעינה תהבהב כדי לציין שהוא ממוקם נכון. זה לוקח עד 3.5 
שעות לטעון מלא את האוזניות ואת נרתיק הטעינה.

מכיוון שטעינה בעזרת משטח טעינה לוקחת יותר זמן לטעון 
באופן מלא את המכשיר, הוא עלול להתחמם. הטמפרטורה 

נמצאת עדיין בדרישות התפעול הבטוחות ואין לה שום השפעה 
על אורך חייו או ביצועיו של המכשיר.

הערה: טעינה של נרתיק הטעינה באמצעות משטח טעינה שלא 
של Jabra, עשויה לקחת יותר זמן.
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5.  מצב נוריות
נורית           נורית

מצב אוזניות
סוללה טעונה/הפעלה )ירוק(

סוללה טעונה חצי )צהוב(
סוללה חלשה )אדום(

כיבוי )אדום(
מצב צימוד )כחול(

אתחול )סגול(

מצב סוללה כאשר נרתיק טעינה פתוח
סוללה טעונה מלא )ירוק(
סוללה טעונה חצי )צהוב(

סוללה חלשה )אדום(



12

USB מצב טעינה באמצעות
סוללה טעונה )ירוק(

סוללה טעונה חצי )צהוב(
סוללה חלשה )אדום(

סוללה טעונה מלא )ירוק(

כיבוי )אדום(
מצב צימוד )כחול(

אתחול )סגול(

מצב טעינה באמצעות משטח טעינה אלחוטית
סוללה טעונה )ירוק(

סוללה טעונה חצי )צהוב(
סוללה חלשה )אדום(

עדכון חומרה )סגול(
שגיאה בעדכון חומרה 

)אדום(
ראו סעיף 7.16



13

6.  כיצד לצמד את האוזניות

6.1  צימוד לטלפון נייד

3 שניות

כדי להפעיל את האוזניות, הוציאו את האוזניות מנרתיק   .1
הטעינה. לחילופין, לחצו והחזיקו באותו זמן את הלחצנים 

הימני והשמאלי למשך 1 שנייה.
כדי לצמד לטלפון, לחצו והחזיקו למשך 3 שניות את הלחצנים   .2

הימני והשמאלי באותו זמן, עד שהנורית באוזנייה תהבהב 
בכחול. האוזניות מוכנות לצימוד עם הנייד.

לבשו את האוזניות ועקבו אחר ההנחיות הקוליות כדי לצמד   .3
את האוזניות לטלפון.

7.  שימוש באוזניות
לחצן ימני             לחצן שמאלי

7.1  הפעלה/כיבוי של האוזניות
הכניסו את האוזניות לנרתיק הטעינה כדי לכבות אותם, או הוציאו 

אותם מנרתיק הטעינה כדי להפעיל.
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ניתן גם להדליק ולכבות את האוזניות על ידי לחיצה בו זמנית 
על הלחצן הימני והלחצן השמאלי בשתי האוזניות. כדי להפעיל, 

לחצו והחזיקו למשך שנייה אחת את שני הלחצנים באותו זמן.

7.2  מוזיקה

אוזנייה שמאלית פונקציה אוזנייה ימנית

נגינה/השהיה של 
מוזיקה

לא בזמן שיחה, 
לחצו על הלחצן 

הימני

הגברת שמע לחצו והחזיקו את 
הלחצן הימני

לחצו והחזיקו את 
הלחצן השמאלי הנמכת שמע

בזמן שמיעת 
מוזיקה, לחיצה 

כפולה על הלחצן 
השמאלי

מעבר לשיר הבא

בזמן שמיעת 
מוזיקה, לחיצה 

משולשת על 
הלחצן השמאלי. 

יש לחזור על 
הלחיצה כדי 

לחזור לשיר קודם

התחלת שיר מחדש 
או מעבר לשיר 

הקודם

MyControls ניתן לשנות את הפונקציות של הלחצנים באמצעות
.Jabra Sound+ באפליקציה
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7.3  שיחות

אוזנייה שמאלית פונקציה אוזנייה ימנית
לחצו על הלחצן 

הימני או השמאלי מענה לשיחה לחצו על הלחצן 
הימני או השמאלי

לחיצה כפולה על 
הלחצן הימני או 

השמאלי

סיום/דחיית 
שיחה

לחיצה כפולה על 
הלחצן הימני או 

השמאלי

לחצו על הלחצן 
הימני או השמאלי

השתקה/ביטול 
השתקה של 

המיקרופון

לחצו על הלחצן 
הימני או השמאלי

הגברת שמע לחצו והחזיקו את 
הלחצן הימני

לחצו והחזיקו את 
הלחצן השמאלי הנמכת שמע

MyControls ניתן לשנות את הפונקציות של הלחצנים באמצעות
.Jabra Sound+ באפליקציה
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HearThrough ,ANC  7.4 ועוזרת קולית

אוזנייה שמאלית פונקציה אוזנייה ימנית
לא בזמן שיחה, 
לחצו על הלחצן 

השמאלי

 ANC מעבר בין
HearThrough-ו

הפעלת עוזרת 
 קולית 

 Google ,Siri(
)Assistant

לא בזמן שיחה, 
לחצו לחיצה כפולה 

על הלחצן הימני

MyControls ניתן לשנות את הפונקציות של הלחצנים באמצעות
.Jabra Sound+ באפליקציה
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ANC  7.5 מתקדם )סינון רעשים אקטיבי(
סינון רעשים אקטיבי מתקדם )ANC( מזהה רעש על ידי איתור 

וניתוח של דפוס הצליל הנכנס, ואז יוצר אות נגד רעש לסינון 
הרעש. כתוצאה מכך אתם חווים רמה מופחתת של רעש סביבתי 

במהלך המוזיקה והשיחות.

ANC אוזנייה שמאלית

לא בזמן שיחה, לחצו 
על הלחצן השמאלי

 ANC מעבר בין
HearThrough-ו

כדי להתאים לכם את השמיעה, ניתן לכוון את ANC מתקדם 
.Jabra Sound+ באמצעות האפליקציה

כברירת מחדל, לא ניתן להפעיל ולכבות את ANC בזמן שיחה. 
ניתן לשנות את ההגדרה באמצעות MyControls באפליקציה 

.Jabra Sound+
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HearThrough  7.6
HearThrough מנצל את המיקרופונים המובנים כדי לאפשר 

לשים לב לסביבה שלכם ולדבר ללא צורך להסיר את האוזניות 
)לא בזמן שיחה(. 

HearThrough אוזנייה שמאלית

לא בזמן שיחה, לחצו 
על הלחצן השמאלי

 ANC מעבר בין
HearThrough-ו

ניתן להגדיר הגדרות HearThrough באמצעות
.Jabra Sound+ האפליקציה
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Sidetone  7.7
Sidetone מאפשר לכם לשמוע את הקול שלכם בזמן שיחה. 

היתרון הוא שתוכלו לדעת כמה חזק אתם מדברים.

כברירת מחדל Sidetone פועל. ניתן להפעיל/לכבות באמצעות 
.Jabra Sound+ האפליקציה

 Sidetone כברירת מחדל, לא ניתן להפעיל/לכבות את
באמצעות האוזניות. ניתן להוסיף פונקציה זו לאוזניות באמצעות 

.Jabra Sound+ באפליקציה MyControls
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7.8  שימוש באוזנייה אחת
ניתן להשתמש באוזנייה הימנית לבדה להשמעת מוזיקה במונו 
או לשיחות. האוזנייה שומרת על הפונקציות של הלחצנים שלה.

כדי להשתמש באוזנייה ימנית לבד, שימו אותה באוזן ואת 
האוזנייה השמאלית השאירו בנרתיק הטעינה. יש ללחוץ על 

הלחצן באוזנייה הימנית כדי להפעיל אותה.

אוזניה 
שימוש מונוימנית

נגינה/השהיה של 
מוזיקה

בזמן שמיעת מוזיקה, 
לחצו על הלחצן הימני 

לחצו על הלחצן הימני מענה לשיחה

לחצו לחיצה כפולה על סיום/דחיית שיחה
הלחצן הימני

השתקה/ביטול 
השתקה של 

המיקרופון

בזמן שיחה, לחצו על 
הלחצן הימני

 הפעלת עוזרת קולית 
 Google ,Siri(

)Assistant

לא בזמן שיחה, לחצו 
לחיצה כפולה על 

הלחצן הימני 

השתמשו בלחצני שינוי עוצמת שמע
השמע שבטלפון

כאשר שתי האוזניות נמצאות באוזניים הן מתחברות באופן 
אוטומטי.
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7.9  השהיה אוטומטית של מוזיקה
כאשר מוציאים אחת מהאוזניות מהאוזניים, המוזיקה נעצרת 

אוטומטית. 
כדי לחדש השמעה, יש להכניס את האוזניות חזרה בתוך 1 דקה. 

לאחר דקה ניתן לחדש את ההשמעה על ידי לחיצה על הלחצן 
הימני. 
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7.10  מצב שינה
כדי לחסוך בסוללה, האוזניות יכבו אוטומטית כאשר הן מחוץ 
לטווח הטלפון הנייד למשך 15 דקות או אינן נמצאות בנרתיק 

הטעינה, או כאשר הן לא פעילות במשך חצי שעה.
כדי להפעיל את האוזניות, לחצו והחזיקו במשך שנייה אחת 

את הלחצנים הימני והשמאלי באותו זמן. לחילופין הניחו אותן 
בנרתיק הטעינה והוציאו שוב.

את הגדרות מצב השינה ניתן להגדיר באמצעות האפליקציה 
.Jabra Sound+
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MyControls  7.11
  Jabra Sound+ היא תכונה באפליקציית MyControls

המאפשרת להקצות כל פונקציה לכל אחד מלחצני האוזניות, 
ומציעה לכם את הגמישות להגדיר את האוזניות בדיוק כפי 

שיהיה לכם נוח.
כברירת מחדל, לא ניתן לשלוט בפונקציות המפורטות להלן 

באמצעות האוזניות, אולם ניתן להוסיף פונקציות אלה לאוזניות 
.Jabra Sound+ באפליקציית MyControls באמצעות

 ANC בזמן שיחות הפעלה/כיבוי של •
Sidetone הפעלה/כיבוי של •

• החזקת שיחה נוכחית ומענה לשיחה נכנסת
• החלפה בין שיחה מושהית לשיחה נוכחית

7.12  ניהול שיחות במקביל
בזמן שימוש באוזניות ניתן לנהל כמה שיחות במקביל.

ניהול שיחות במקביל
סיום השיחה הנוכחית 
ומענה לשיחה נכנסת

לחצו על הלחצן הימני 
או השמאלי

דחיית שיחה נכנסת 
במהלך שיחה

לחצו לחיצה כפולה 
על הלחצן הימני או 

השמאלי
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7.13  שימוש בשני טלפונים
את האוזניות ניתן לצמד לשני טלפונים ניידים בו זמנית, וניתן  

לקבל שיחות נכנסות משני טלפונים.
כדי לצמד לשני טלפונים ניידים, יש להשתמש בתהליך הצימוד 

הרגיל באופן נפרד עבור כל טלפון )סעיף 6(. לאחר הצימוד לשני 
הטלפונים יש לבחור בטלפון הראשון בהגדרות Bluetooth את 

.Jabra Elite 85t
הערה: רק בטלפון אחד מהשניים יהיה שמע פעיל, ועוזרת קולית 

תהיה פעילה רק בטלפון שצומד אחרון.

7.14   עוזרת קולית
אוזניה 

עוזרת קוליתימנית

 הפעלת עוזרת קולית 
 Google ,Siri(

)Assistant

לא בזמן שיחה, לחצו 
לחיצה כפולה על הלחצן 

הימני 

את הגדרות העוזרת הקולית ניתן להגדיר באמצעות האפליקציה 
.Jabra Sound+

7.15   הדרכה קולית ושפות
את תכונת ההדרכה הקולית ניתן להפעיל/לכבות ואת השפה ניתן 

.Jabra Sound+ לשנות באמצעות האפליקציה
השפות הזמינות הן: אנגלית, צרפתית, גרמנית, יפנית, סינית, 

קוריאנית.
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7.16   עדכון קושחה
את גרסת הקושחה העדכנית ביותר של Jabra Elite 85t ניתן 

.Jabra Sound+ לעדכן באמצעות האפליקציה
 ,Jabra Sound+ כאשר אפשרות ההתראות מופעלת באפליקציה

תוצג התראה אוטומטית כאשר יש עדכון קושחה זמין.
לאחר עדכון קושחה, אם הנורית על נרתיק הטעינה מהבהבת 

באדום, הדבר מעיד כי נרתיק הטעינה לא עודכן כהלכה.
להשלמת עדכון הקושחה כראוי, חברו את נרתיק הטעינה 

לחשמל, הוציאו את האוזניות מנרתיק הטעינה, החזירו את 
האוזניות לנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה למשך 5 שניות. 

פעולה זו תשלים את עדכון הקושחה.

7.17   איפוס האוזניות
איפוס האוזניות מנקה את רשימת המכשירים המצומדים ומאפס 

את כל ההגדרות.
הכניסו את שתי האוזניות לנרתיק הטעינה.  .1

לחצו והחזיקו את הלחצן הימני והשמאלי למשך 10 שניות   .2
עד שהנוריות מהבהבות בסגול. 

סגרו את המכסה של נרתיק הטעינה למשך 5 שניות כדי   .3
להשלים את האיפוס.

לאחר האיפוס יש לצמד את האוזניות מחדש לטלפון.
זכרו למחוק/לשכוח את הצימוד בתפריט Bluetooth בטלפון.
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Jabra Sound+ 8.  אפליקציה

בצעו התאמה אישית של המוזיקה 
MySound שלכם באמצעות

 ,ANC-בצעו התאמה אישית ל
MyControls-ו HearThrough

הירשמו לאחריות המורחבת 
לשנתיים
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9.   תמיכה
9.1  שאלות נפוצות

.jabra.com/help/elite85t לשאלות נוספות בקרו באתר

9.2  טיפול ואחזקה
יש לאחסן את האוזניות תמיד בנרתיק הטעינה כדי להגן   •

עליהם. 
כדי לשמור על חיי הסוללה או קיבולת הסוללה יש להימנע   •

מאחסון האוזניות בסביבה חמה או קרה כגון מכונית סגורה 
בתנאי קיץ או חורף.

מומלץ לשמור את האוזניות בטמפרטורה של 20°C- עד    •
.45°C

אין לאחסן את האוזניות לפרקי זמן ממושכים מבלי לטעון   •
אותן מחדש )שלושה חודשים לכל היותר(.

אם האוזניות או נרתיק הטעינה מתלכלכים, מומלץ לנקות   •
אותם עם מטלית בד רכה נטולת מוך שהוטבלה במים נקיים.

נרתיק הטעינה משתמש במתח רגיל 5v+-0.25v, המופק   •
ממטעני USB בעלי שקע Type A או Type C בעלי טעינה 

רגילה עד 2.1A )לא מהירה מסוג QC(. טעינה באמצעות 
מטען מהיר עלולה לפגוע בנרתיק הטעינה בצורה בלתי 

הפיכה.
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9.3   אביזרי חילוף
 אביזרי חילוף או אביזרים נוספים ניתן לרכוש באינטרנט 

 בכתובת jabra.com/accessories, או 
דרך היבואן בטלפון 08-9418222

אוזניות ימין ושמאל

 רפידות אוזן
EarGels

נרתיק טעינה

Jabra משטח טעינה אלחוטית של
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USB כבל טעינה

9.4   שימוש באוזניות חלופיות
שימו את האוזניות בנרתיק הטעינה וסגרו את המכסה.  .1

פתחו את נרתיק הטעינה והוציאו את האוזניות.  .2
לבשו את האוזניות ועקבו אחת ההנחיות הקוליות כדי לצמד   .3

לטלפון הנייד.
עדכנו את הקושחה של האוזניות באמצעות האפליקציה   .4

.Jabra Sound+

9.5   שימוש בנרתיק הטעינה חלופי
לפני שניתן יהיה להשתמש בנרתיק הטעינה החלופי בפעם 

הראשונה יש לסנכרן אותו עם האוזניות הנוכחיות ולבצע טעינה 
במשך שעה אחת.

כדי להתחיל בסנכרון יש למקם את האוזניות הנוכחיות בתוך 
נרתיק הטעינה החלופי ולסגור את המכסה למשך 10 שניות. 

הנורית על גבי הנרתיק עשויה להבהב בסגול כדי לציין 
שהקושחה מתעדכנת. יש להמתין עד שהנורית תפסיק להבהב 

בסגול לפני פתיחת נרתיק הטעינה.
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 ניתן לבצע הרחבת אחריות לשנתיים עבור 
עמידות לאבק ונוזלים, באמצעות הרשמה באפליקציה.
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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
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