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Благодарим ви, че използвате Jabra Elite 75t. 
Надяваме се, че ще ви хареса!

Jabra Elite 75t се отличава със

• Компактен комфорт. Нов, по-малък дизайн. 
Тествани за удобно прилягане.

• Високо качество на обажданията, навсякъде. 
4-микрофонна технология за по-добро качество 
на обажданията, дори в шумни и ветровити 
среди.

• Повече мощност, повече свобода. До 7,5 часа 
батерия и до 28 часа със зареждащата кутия.

• Вашата музика по вашия начин. Нека музиката 
ви звучи точно както я харесвате с 
персонализирани настройки на еквалайзера, 
наличен в приложението Jabra Sound+.

• Доказана възможност за свързване. Доказана 
истинска безжична връзка без прекъсване на 
звука.

• Дълготрайност, гарантирана. Устойчивост на 
прах и вода, сертифицирана по IP55, с 
2-годишна гаранция.

• Лесен достъп до гласовия ви асистент. Достъп 
до Amazon Alexa, Siri® и Google Assistant™ с 
едно докосване
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на Jabra Elite 75t

Слушалки Jabra Elite 75t

L R
Зареждаща кутия
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2.1 Включени аксесоари

EarGels  

L

S M

предварително 
монтиран

 
Зареждащ кабел USB-A към USB-C
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Поставете слушалката в ухото си и я завъртете, 
за да пасне удобно. Микрофонът трябва да сочи 
към устата ви.
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3.1 Смяна на EarGels 

За оптимално функциониране се препоръчва да 
опитате всички размери EarGel. Гелът трябва да 
пасва стабилно в ухото ви. Средният размер 
EarGel е предварително монтиран на слушалките. 
Уверете се, че EarGel е здраво прикрепен.

M LS
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Jabra Elite 75t предлага до 28 часа живот на 
батерията. Това включва 7,5 часа батерия в 
слушалките и 20,5 часа в зареждащата кутия за 
презареждане на слушалките.

4.1 Зареждане на слушалките

Поставете слушалките в зареждащата кутия и 
затворете капака. Слушалките се презареждат 
напълно приблизително за 2 часа. 

Когато зареждащата кутия е отворена, LED 
индикаторите на слушалките ще проблеснат в 
червено, жълто или зелено, за да покажат 
състоянието на батерията. Светодиодът на гърба 
на зареждащата кутия показва състоянието на 
зареждащата кутия.

Ако слушалките са с изтощени батерии, 15 минути 
зареждане ще даде до 1 час батерия.
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4.2 Зареждане на зареждащата 
кутия

Включете предоставения USB зареждащ кабел 
към зареждащата кутия и захранващо USB-A 
устройство или сертифицирано стенно зарядно 
устройство. Слушалките и зареждащата кутия се 
зареждат напълно за приблизително 2 часа и 20 
минути.  

Зареждащата кутия използва стандартно USB 
напрежение от 5v +- 0,25v. Не се препоръчва 
слушалките да се зареждат чрез захранване/
източници с по-високо напрежение.

Бележка: с несертифицирани зарядни устройства може 
да е необходимо повече време за зареждане.

USB-C
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4.3 Какво означават LED 
индикаторите

СЪСТОЯНИЕ НА 
ЗАРЕЖДАЩАТА КУТИЯ

  Заредена батерия

  Батерия със среден 
заряд

  Батерия с нисък заряд

  Обновяване 

на фърмуер

  Напълно заредено

LED LED СЪСТОЯНИЕ НА 
СЛУШАЛКИТЕ В 
ЗАРЕЖДАЩАТА КУТИЯ

  Заредена батерия/
Включено

  Батерия със среден 
заряд

  Батерия с нисък заряд

  Изключване

  Сдвояване

  Връщане в начално 

състояние
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5.1 Сдвояване със смартфон

Ляв бутон Десен бутон

1. Извадете слушалките от зареждащата кутия, за 
да ги включите. Или, натиснете и задръжте 
левия и десния бутон (1 сек.) едновременно, за 
да ги включите.

2. Натиснете и задръжте (3 сек.) едновременно 
левия и десния бутон на слушалките, докато LED 
индикаторът на дясната слушалка примигне в 
синьо. Сега слушалките са готови за сдвояване 
към телефона ви.

3. Поставете слушалките в ушите си и следвайте 
гласовите указания, за да сдвоите към 
смартфона си.

3 сек.
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Ляв бутон Десен бутон

6.1 Включване /изключване 
на слушалките

Поставете слушалките в зареждащата кутия, за да 
ги изключите или ги извадете от зареждащата 
кутия, за да ги включите.

Също така, можете да изключите слушалките 
ръчно, като натиснете левия и десния бутон 
едновременно. За включване, натиснете и 
задръжте (1 сек.) левия и десния бутон 
едновременно.
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6.2 Обаждания и музика

Десен 
бутон Обаждания и музика

Възпроизвеж-
дане/пауза на 
музика

Натиснете десния бутон, 
когато не провеждате 
разговор

Отговор/край 
на обаждането Натиснете десния бутон

Отхвърляне на 
обаждането

Натиснете два пъти 
десния бутон, при 
входящо обаждане

Увеличаване 
силата на звука

Натиснете и задръжте 
десния бутон

Активирайте 
Гласовия 
Асистент 
(Siri, Google 
Assistant, Alexa)

Натиснете два пъти 
десния бутон, когато не 
провеждате разговор
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Ляв 
бутон Разговори и музика

Вкл./Изкл. на 
HearThrough

Натиснете левия бутон, 
когато не провеждате 
разговор

Намаляване 
силата на 
звука

Натиснете и задръжте 
левия бутон

Следваща 
песен

Натиснете два пъти 
левия бутон, когато 
слушате музика

Рестартиране 
на песен или 
предишна 
песен

Натиснете три пъти 
левия бутон, когато 
слушате музика. 
Повторете, за да 
пропуснете предишна 
песен

Изключване/
включване 
звука на 
микрофона

Натиснете левия бутон, 
когато провеждате 
разговор

Вкл./Изкл. на 
Sidetone

Натиснете два пъти 
левия бутон, когато 
провеждате разговор
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6.3 HearThrough

Чрез вградените микрофони, HearThrough 
функцията Ви позволява да обърнете внимание на 
околната среда, без да е необходимо да сваляте 
слушалките.

Нивата и настройките на HearThrough могат да се 
конфигурират чрез приложението Jabra Sound+

Ляв бутон HearThrough

Вкл./
Изкл. на 
HearThrough

Натиснете левия 
бутон, когато не 
провеждате разговор

6.4 Sidetone

Sidetone ви дава възможност да чувате по-добре 
собствения си глас, когато провеждате телефонен 
разговор. 

Настройките на Sidetone могат да се конфигурират 
посредством приложение Jabra Sound+.

Ляв бутон Sidetone

Вкл./Изкл. 
на Sidetone

Натиснете два пъти 
левия бутон, когато 
провеждате разговор
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6.5 Употреба на слушалките за моно 
възпроизвеждане

Дясната слушалка може да се използва 
самостоятелно за моно възпроизвеждане или за 
обаждания. 

Когато и двете слушалки са включени и на 
разстояние до 20 см (8 инча) една от друга, те ще 
се свържат отново автоматично.

Десен бутон Употреба на слушалките за моно 
възпроизвеждане

Отговор/
край на 
обажда-
нето

Натиснете десния 
бутон

Отхвърля-
не на обаж-
дането

Натиснете два 
пъти десния бутон, 
когато има входящо 
обаждане

Възпроиз-
веждане/
пауза на 
музика

Натиснете десния 
бутон, когато слушате 
музика

Активирай-
те Гласовия 
Асистент 
(Siri, Google 
Assistant, 
Alexa)

Натиснете два пъти 
десния бутон, когато 
не провеждате 
разговор

Настройте 
силата на 
звука

Използвайте бутоните 
за силата на звука на 
сдвоения смартфон
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6.6 Музика с авто-пауза

Когато свалите слушалката от ухото си докато 
слушате музика, музиката автоматично ще спре. 

За да възобновите музиката, поставете отново 
слушалката в ухото си в рамките на 60 секунди. 
След 60 секунди, музиката може да се възобнови, 
като натиснете десния бутон.

Настройките за автоматично прекъсване на 
музиката могат да се изключат или конфигурират 
посредством приложението Jabra Sound+

6.7 Автоматично изключване

За да се съхрани батерията, слушалките 
автоматично ще се изключат, когато са били извън 
обсега на вашия смартфон за повече от 15 минути 
и не са в зареждащата кутия, или когато са били 
неактивни за 30 минути.

За да включите слущалките, натиснете и задръжте 
(1 сек.) левия и десния бутон едновременно. Или 
ги поставете в зареждащата кутия и после отново 
ги извадете.
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6.8 Управление на няколко 
обаждания

Слущалките могат да приемат и обработват 
множество обаждания едновременно.

Дясна 
слушалка Управление на няколко обаждания

Прекратяване 
на текущото 
обаждане и 
приемане на 
входящото 
обаждане

Натиснете десния 
бутон

Задържане 
на текущото 
обаждане и 
приемане на 
входящото 
обаждане

Натиснете три пъти 
десния бутон

Превключване 
между обаждане, 
поставено на 
задържане, и 
активно обаждане

Натиснете два пъти 
десния бутон

Отхвърляне на 
входящо обаждане 
по време на друго 
обаждане

Натиснете два пъти 
десния бутон
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6.9 Многопрофилна употреба

Слушалките могат да бъдат свързани към два 
смартфона едновременно и могат да приемат 
множество входящи повиквания от всеки от 
смартфоните.

За сдвояване към два смартфона, използвайте 
нормален процес на сдвояване отделно за всеки 
смартфон (вижте раздел 5). 

Забележка: Само един от смартфоните ще има активен 
аудио канал, а гласов асистент ще се активира на 
последния сдвоен смартфон.

6.10 Гласово ръководство и езици

Гласовите инструкции могат да се включват/
изключват и езикът може да се смени посредством 
приложението Jabra Sound+

Налични са следните езици: Английски, френски, 
немски, японски, китайски, Корейски.
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6.11 Гласов асистент

Десен бутон Гласов асистент

Активирайте 
Siri, Google 
Assistant, 
Alexa

Натиснете два пъти 
десния бутон, когато 
не провеждате 
разговор

За да изберете предпочитания си гласов асистент, 
изтеглете приложението Jabra Sound+ и отидете 
на настройките на Гласов асистент.

Настройките на гласовия асистент могат да се 
конфигурират посредством Jabra Sound+ app.

6.12 Обновяване на фърмуер

Jabra Elite 75t може да се обнови до най-новата 
версия на фърмуера посредством приложението 
Jabra Sound+ 

Ако се активират известяванията в приложението 
JabraSound+, ще получите автоматично 
известяване, когато има налично обновяване на 
фърмуер.
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6.13 Как се осъществява връщане 
в начално състояние

Връщането в начално състояние на слушалките 
изтрива списъка на сдвоените устройства и връща 
в начално състояние всички настройки. 

слушалките Връщане в начално състояние 
настройките на слушалките

Връщане 
в начално 
състоя-
ние на 
списъка за 
сдвояване 
и настрой-
ките

Задръжте (10 
сек) Десен и Ляв 
бутон, докато LED 
индикаторите 
примигнат в лилаво.

Не забравяйте да 
изтриете/забравите 
сдвояването в 
меню Bluetooth на 
смартфона си. 

След връщане в 
начално състояние 
на настройките, е 
необходимо да сдвоите 
отново слушалките 
към смартфона си.
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Jabra Sound+ app

Персонализирайте 
своята музика

Персонализирайте 
HearThrough

Регистрирайте Вашата 
2-годишна гаранция
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8.1 FAQ (често задавани въпроси)

Вижте FAQ на Jabra.com/help/elite75t

8.2 Как да се грижите за 
слушалките си

• Винаги съхранявайте слушалките в кутията за 
зареждане.

• За да предотвратите изчерпване на трайността 
или капацитета на батерията, избягвайте 
съхраняване на слушалките в горещи или 
студени среди, като например затворен 
автомобил през лятото или в зимни условия.

• Препоръчва се да съхранявате слушалките 
между 15°C и 25°C (59°F и 77°F).

• Не съхранявайте слушалките за продължителни 
периоди от време без да ги презаредите (макс. 
три месеца).

• Ако слушалките или зареждащата кутия се 
замърсят, препоръчва се да ги почистите с мека 
кърпа без валма, която е навлажнена с чиста 
вода.

• Зареждащата кутия използва стандартно USB 
напрежение от 5v +- 0,25v. Не се препоръчва да 
се зареждат слушалките чрез захранване/
източници с по-високо напрежение.
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8.3 Резервни аксесоари

Резервни или допълнителни аксесоари могат да 
се закупят онлайн на jabra.com/accessories. 

Комплект лява и дясна 
слушалка

Кутия за 
зареждане

EarGels 

M

L

S
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8.4 Използване на резервните 
слушалки

1.  Поставете резервните слушалки в зареждащата 
кутия и затворете капака. 

2.  Отворете капака на зареждащата кутия и 
извадете слушалките. 

3.  Поставете слушалките и следвайте гласовите 
указания, за да сдвоите към смартфона си.

4.  Обновете фърмуера на слушалките с помощта 
на приложението Jabra Sound+

8.5 Използване на резервна кутия 
за зареждане

Преди да използвате резервната кутия за 
зареждане за пръв път, трябва да я синхронизирате 
със сегашните Ви слушалки и да я заредите в 
продължение на 1 час.

За да започнете синхронизирането, поставете 
сегашните си слушалки в резервната кутия за 
зареждане и затворете капака. Светодиодът (LED) 
върху кутията за зареждане може да светне 
лилаво, за да укаже, че фърмуерът се обновява. 
Моля, изчакайте докато LED индикаторът 
престане да свети в лилаво преди да отворите 
кутията за зареждане.
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