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Bedankt dat u de Jabra Elite 85h gebruikt. Wij 

hopen dat u er veel plezier aan zult beleven!

Kenmerken Jabra Elite 85h

• SmartSound: audio die zich automatisch 

aanpast aan uw omgeving.

• Elimineert storend achtergrondgeluid. 

Smart Active Noise Cancellation (ANC) voor 

superieur geluid.

• Uitzonderlijke helderheid van muziek. 

Speciaal ontwikkelde luidsprekers bieden een 

duidelijk scherpere muziekervaring.

• Zet uw dag kracht bij. Krijg tot 36 uur 

batterijduur (ANC aan). 

• Ongeëvenaarde gesprekskwaliteit 8 

microfoons voor verbeterde 

gesprekskwaliteit.

• Toegang tot uw digitale assistent met één 

druk op de knop. Directe toegang tot 

Amazon Alexa, Siri® en Google Assistant™.

• Gecertificeerd regenbestendig. U kunt 

overal heengaan, met 2 jaar garantie tegen 

water en stof.

• Personaliseer uw headphones. Koppel met 

de Jabra Sound+-app voor SmartSound-

functies, waaronder verschillende 

instellingen.
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85h

Volume omhoog-toets

Volume omhoog

Volgende nummer (inge-

drukt houden)

Multifunctionele toets

Oproep beantwoorden/

beëindigen

Muziek afspelen/pauzeren

Bluetooth koppelen (inge-

drukt houden)

Volume omlaag-toets

Volume omlaag

Vorige nummer (ingedrukt 

houden)

3,5 mm-audiopoort

Voice-toets

Voice-assistent

Mute-stand microfoon 

inschakelen

Opladen USB-C 

(duurt ongeveer 2,5 uur)

Sound Modes-toets

Schakelen tussen Sound Modes:
  • ANC
  • Uit
  • HearThrough

Schakelen tussen Moments in  

Jabra Sound+ (ingedrukt houden)

Links Rechts

2.1 meegeleverde accessoires

USB-kabel

 

Audiokabel
 

Draagtas
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Verstel de hoofdband zodat de headphones 

comfortabel op uw hoofd passen.
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Om de headphones op te laden, sluit u de 

USB-oplaadkabel aan op de oplaadpoort op 

de rechter oorschelp. Wij raden u aan de 

headphones op te laden met de meegeleverde 

oplaadkabel van Jabra, maar u kunt ook een 

compatibele oplader gebruiken.

Rechteroorschelp

Het duurt ongeveer 2,5 uur om de batterij 

volledig op te laden. Als de batterij van de 

headset helemaal leeg is, levert 15 minuten 

opladen ongeveer 5 uur batterijduur op.



9

N
E

D
E

R
L

A
N

D
S

4.1 Slaapstand

Wanneer de headphones ingeschakeld zijn 

maar niet gedragen worden, wordt de 

slaapstand automatisch geactiveerd na 1 uur 

om batterij te sparen. Om de slaapstand te 

verlaten zet u de headphones simpelweg op of 

drukt u op een toets.

 

U kunt de tijd waarna de headphones in de 

slaapstand gaan instellen in de Jabra Sound+-

app.

Na 24 uur slaapstand worden de headphones 

volledig uitgeschakeld.
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4.2 Wat het lampje betekent

Rechteroorschelp

Inschakelen

Batterij volledig 

opgeladen

Batterij half 

opgeladen

Batterij raakt leeg

Batterij bijna leeg

Koppelmodus

Resetten/firmware 
bijwerken

LED
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5.1 Koppelen met een smartphone

1. Zet de headphones op.

2. Houd de Multifunctionele (Multi-function) 

toets op de rechter oorschelp 3 seconden 

ingedrukt, totdat het lampje blauw knippert 

en u een aankondiging hoort in de 

headphones. 

3. Ga naar het Bluetooth-menu op uw 

smartphone en selecteer de Jabra Elite 85h 

in de lijst met beschikbare apparaten.

3 sec.
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5.2 Aansluiten op de 3,5 mm-poort

Sluit de meegeleverde audiokabel aan op de 

3,5 mm-poort van de headphones. 

Wanneer het product is aangesloten via de 

audiokabel, worden de microfoon van de 

headset en Bluetooth uitgeschakeld. Wanneer 

de headset is aangesloten op een smartphone, 

wordt de microfoon van de smartphone 

gebruikt voor gesprekken.

U kunt het volume en de Sound Modes nog 

steeds bedienen door middel van de toetsen 

op de headphones.

Rechteroorschelp
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6.1 Aan-/uitschakelen

AAN

De headphones worden automatisch 

ingeschakeld wanneer de oorschelpen in de 

draagpositie gedraaid worden.

UIT

De headphones worden automatisch 

uitgeschakeld wanneer de oorschelpen 

ingeklapt worden.
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Volume omhoog-toets

Volume omhoog

Volgende nummer 

(ingedrukt houden)

Multifunctionele toets

Oproep beantwoorden/

beëindigen

Muziek afspelen/pauzeren

Bluetooth koppelen 

(ingedrukt houden)

Volume omlaag-toets

Volume omlaag

Vorige nummer  

(ingedrukt houden)

3,5 mm-audiopoort

Voice-toets

Voice-assistent

Mute-stand microfoon 

inschakelen

Opladen USB-C 

(duurt ongeveer 2,5 uur)

Sound Modes-toets

Schakelen tussen Sound Modes:
  • ANC
  • Uit
  • HearThrough

Schakelen tussen Moments  

in Jabra Sound+ 

(ingedrukt houden)

Links Rechts

6.2 Gesprekken en muziek

  Rechts Gesprekken en muziek

Muziek afspelen/

pauzeren

Druk op de 

Multifunctionele 

(Multi-function) toets

Oproep 

beantwoorden

Druk op de 

Multifunctionele 

(Multi function) toets 

of zeg "Answer"

Oproep beëindigen

Druk op de 

Multifunctionele 

(Multi-function) toets

Oproep weigeren

Druk twee keer snel op 

de Multifunctionele 

(Multi-function) toets 

of zeg "Ignore"
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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 toets Volume 

omhoog (Volume up) 1 

sec. ingedrukt

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 

verbindingsstatus 

beluisteren

Druk op de toets 

Volume omhoog 

(Volume up) of Volume 

omlaag (Volume 

down) wanneer u niet 

in gesprek bent of naar 

muziek luistert

Voice-assistent 

activeren (Siri, 

Google Assistant, 

Amazon Alexa)

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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Schakelen 

tussen Sound 

Modes: 

ANC, Uit, 

HearThrough

Druk op de Sound 

Modes-toets

Schakelen 

tussen 

Moments in 

Jabra Sound+

Druk op de Sound 

Modes-toets

6.3 Voice-assistent

De Jabra Elite 85h stelt u in staat te praten 

tegen Siri, Google Assistant, Amazon Alexa op 

uw smartphone door middel van de Voice-

toets. 

Rechts Voice-assistent

Voice-assistent 

activeren 

(Siri, Google 

Assistant, 

Amazon Alexa)

Druk op de Voice-

toets wanneer u niet 

aan de telefoon bent
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6.4 Active Noise Cancellation (ANC)

Active Noise Cancellation (ANC) elimineert 

achtergrondgeluid. Het detecteert en 

analiseert het patroon van binnenkomend 

geluid en genereert een anti-signaal om het te 

elimineren. Hierdoor wordt storend 

achtergrondgeluid drastisch verminderd.

U kunt de ANC-instellingen configureren via 

de Jabra Sound+-app.

Links ANC

ANC 

inschakelen

Druk op de Sound 

Modes-toets om te 

schakelen langs de 

beschikbaar Sound 

Modes totdat ANC 

aangekondigd wordt.
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6.5 HearThroughTM

HearThrough maakt gebruik van de 

geïntegreerde microfoons, zodat u naar uw 

omgeving kunt luisteren en deel kunt nemen 

aan gesprekken zonder uw headphones af te 

zetten.

U kunt de HearThrough-instellingen 

configureren via de Jabra Sound+-app.

Links HearThrough

HearThrough 

inschakelen

Druk op de Sound 

Modes-toets om 

te schakelen langs 

de beschikbaar 

Sound Modes 

totdat HearThrough 

aangekondigd wordt.
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6.6 Jabra Sound+ Moments

Moments zijn vooraf gedefinieerde 

audioconfiguraties in de Jabra Sound+-app die 

ontworpen zijn voor de verschillende 

momenten van uw dag. 

Links Moments

Schakelen 

tussen 

Moments in de 

Jabra Sound+-

app

Houd de Sound Modes-

toets 1 sec. ingedrukt 

om te schakelen 

langs de beschikbare 

Moments in de Jabra 

Sound+-app

6.7 Multiuse™

De headphones kunnen gekoppeld worden 

met twee smartphones tegelijk en kunnen 

voor deze smartphones meerdere 

binnenkomende oproepen tegelijk afhandelen. 

Om twee smartphones te koppelen volgt u de 

gebruikelijke procedure voor elke smartphone 

afzonderlijk (raadpleeg sectie 5). 

Let op: Voice-assistent wordt geactiveerd voor de laatst 

gekoppelde smartphone.
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6.8 Detectie op oor

De headphones hebben ingebouwde sensoren 

die detecteren wanneer de ze gedragen 

worden.

MUZIEK AUTOMATISCH PAUZEREN

Wanneer u naar muziek luistert en u zet de 

headphones af, dan wordt de muziek 

automatisch gepauzeerd. Zet de headphones 

weer op om de muziek automatisch te 

hervatten.

GESPREK OP MUTE ZETTEN

Als u de headphones af zet terwijl u in gesprek 

bent, wordt het gesprek automatisch op mute 

gezet. Zet de headphones weer op om de 

mute-stand automatisch op te heffen. 

Deze functie is standaard uitgeschakeld en 

kan ingeschakeld worden in Jabra Sound+.
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BINNENKOMENDE OPROEP AUTOMATISCH 

BEANTWOORDEN

Wanneer de headphones niet gedragen 

worden en er komt een oproep binnen, dan 

wordt de oproep automatisch beantwoord als 

u de headphones op zet. 

Deze functie is standaard uitgeschakeld en 

kan ingeschakeld worden in Jabra Sound+.

6.9 Meerdere gesprekken afhandelen

De headphones kunnen meerdere oproepen 

tegelijk ontvangen en afhandelen.

Rechts Meerdere gesprekken afhandelen

Het huidige gesprek 

beëindigen en de bin-

nenkomende oproep 

beantwoorden

Druk op de Multi-

functionele (Mul-

ti-function) toets

Het huidige gesprek 

in de wacht zetten en 

de binnenkomende 

oproep beantwoor-

den

Houd de Multifunc-

tionele (Multi-functi-

on) toets 2 seconden 

ingedrukt

Schakelen tussen een 

gesprek in de wacht 

en een actief gesprek

Houd de Multifunc-

tionele (Multi-functi-

on) toets 2 seconden 

ingedrukt

Binnenkomende op-

roep weigeren tijdens 

een gesprek

Druk twee keer snel 

op de Multifunctio-

nele (Multi-function) 

toets
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6.10 Stembegeleiding

De aankondigingen van de stembegeleiding 

zijn bedoeld om u te helpen tijdens het 

configureren en u op de hoogte te houden via 

statusupdates (bijv. verbindings- en 

batterijstatus).

Stembegeleiding is standaard ingeschakeld.

Rechts Stembegeleiding

Stembegeleiding 

in-/uitschakelen

Houd de Voice-toets 

5 sec. ingedrukt tot 

u een aankondiging 

hoort in de 

headphones.

U kunt ook de Jabra Sound+-app op uw 

smartphone gebruiken om stembegeleiding 

aan of uit te zetten.

Voor de nieuwste lijst met ondersteunde talen 

raadpleegt u de Jabra Sound+-app.
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6.11 Firmware bijwerken

Door de firmware bij te werken kunt u de 

prestaties verbeteren of nieuwe functionaliteit 

toevoegen aan Jabra-apparaten.

Download de Jabra Sound+-app voor 

firmware-updates. 

6.12 Resetten

Door de headphones te resetten worden de 

lijst met gekoppelde apparaten en alle 

instellingen gewist. 

Rechts Headphones resetten

5
De 

koppelingslijst 

en instellingen 

resetten

Zorg dat de headp-

hones ingeschakeld 

zijn en dat u niet in 

gesprek bent. Houd 

vervolgens tegelijker-

tijd de toets Volume 

omhoog (Volume up) 

en de Multifunctio-

nele (Multi-function) 

toets 5 seconden 

ingedrukt, totdat de 

indicatielampjes paars 

oplichten en u een aan-

kondiging hoort door 

de headphones.

U moet uw headpho-

nes opnieuw koppelen 

met uw smartphone.
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Jabra Sound+-app

Persoonlijke instellingen 

voor uw muziek

Registreer uw  

garantie van 2 jaar

HearThrough en Active Noise 

Cancellation beheren



25

N
E

D
E

R
L

A
N

D
S8. Ondersteuning

8.1 Veelgestelde vragen

Bekijk veelgestelde vragen op Jabra.com/help/

elite85h.

8.2 Uw headphones onderhouden

• Bewaar uw headphones altijd in de 

meegeleverde bewaaretui.

• Om de batterij in optimale staat te houden 

moet u de headphones niet te warm of te 

koud bewaren, zoals in een afgesloten auto in 

de zomer of onder winterse omstandigheden.

• Wanneer de headphones nat zijn geworden 

door regen, dient u ze voldoende tijd te 

geven om te drogen. Het kan tot een uur 

duren voordat de headphones goed droog 

zijn en ingeschakeld kunnen worden.

• Wij raden aan de headphones te bewaren bij 

een temperatuur van 15°C tot 25°C.

• Bewaar de headphones niet voor langere tijd 

zonder ze op te laden (max. drie maanden).
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