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1. Witamy
Dziękujemy za wybranie zestawu 
słuchawkowego Jabra Talk 30. Życzymy 
przyjemnego użytkowania!

Funkcje zestawu słuchawkowego Jabra Talk 30

• Komunikaty głosowe 
• Długi czas rozmów – do 5 godzin (w 

zależności od smartfonu)
• Swoboda dzięki technologii bezprzewodowej 

– do 10 m
• Wyświetlanie stanu baterii i parowania
• Dźwięk HD
• Funkcja Power Nap wydłuża czas czuwania 

do 180 dni (w zależności od smartfonu)
• Funkcja NFC ułatwiająca parowanie
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2. Charakterystyka 
zestawu 
słuchawkowego 
Jabra Talk 30

2.1 Dołączone akcesoria

Przewód USB Wkładka do ucha 
z zaczepem 

Dioda LED 
Bluetooth

Dioda LED 
baterii

Przełącznik 
wł./wył./

parowania

Gniazdo 
micro-USB do 

ładowania

Odbieranie/
kończenie 
połączenia

Strefa 
NFC
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3. Sposób noszenia
Zestaw słuchawkowy Jabra Talk 30 można 
nosić na lewym lub prawym uchu. 

Aby zmienić ucho:
1. Zdejmij zamocowany zaczep na ucho.
2. Odwróć zestaw słuchawkowy i włóż zaczep 

na ucho.
3. Dostosuj wysokość zaczepu na ucho, 

przesuwając go w górę lub w dół.
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3.1 Zakładanie wkładki dousznej 
EarGel

Aby zapewnić odpowiedni odbiór dźwięku, 
zaleca się wypróbowanie wszystkich kształtów 
wkładek dousznych. Wkładka powinna być 
komfortowo i ciasno dopasowana do ucha. 
Dopilnuj, aby wkładka douszna była dokładnie 
zamocowana.

Wymiana wkładki dousznej EarGel:
1. Zdejmij założoną wkładkę douszną, 

podważając paznokciem (jak pokazano na 
rysunku).

2. Załóż nową wkładkę douszną, zwracając 
uwagę, aby zaskoczyła na miejscu.
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4. Ładowanie
Zaleca się ładowanie zestawu słuchawkowego za 
pomocą dostarczonego przewodu USB. Całkowity 
czas ładowania baterii wynosi ok. 2 godzin.

Uwaga: Przed ładowaniem zestawu słuchawkowego należy 
zawsze wyczyścić i wysuszyć gniazdo ładowania USB. 
Zalecamy, aby ładować zestaw słuchawkowy co najmniej 
raz w miesiącu. Ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy 
korzystania z zestawu słuchawkowego podczas ładowania. 

4.1 Sygnalizacja diodowa

DIODA LED BATERII

 Przycisk zasilania

  Wysoki stan naładowania 
baterii/ładowanie 

 Niski stan naładowania 

baterii

 

 

DIODA LED BLUETOOTH

 Parowanie 

 Połączono 
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4.2 Tryb Power Nap

Aby wydłużyć czas czuwania, zestaw 
słuchawkowy automatycznie przejdzie w tryb 
Power Nap, gdy będzie poza zasięgiem 
urządzenia przenośnego przez ponad 1 godz. 
Tryb Power Nap zapewnia maks. 180 dni 
gotowości/czasu czuwania na pojedynczym 
ładowaniu baterii. 

Aby wyłączyć tryb Power Nap, wystarczy 
wyłączyć, a następnie włączyć zestaw 
słuchawkowy. Smartfon musi być włączony, w 
zasięgu i z włączonym interfejsem Bluetooth.
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5. Parowanie
5.1 Parowanie ze smartfonem

1. Przytrzymaj (3 sek.) przełącznik wł./wył./
parowania w położeniu parowania. Wskaźnik 
LED Bluetooth zacznie błyskać na niebiesko.

2. Włącz interfejs Bluetooth w smartfonie i 
wybierz urządzenie Jabra Talk 30 na liście 
dostępnych urządzeń.

3 s

Jabra Talk 30
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5.2 Parowanie ze smartfonem za 
pomocą NFC

1. Włącz zestaw słuchawkowy.
2. Upewnij się, że w smartfonie włączono funkcję 

NFC.
3. Zetknij strefy NFC zestawu słuchawkowego i 

smartfonu aż połączenie zostanie 
potwierdzone.

Strefa NFC
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6. Obsługa 

Dioda LED 
Bluetooth

Dioda LED 
baterii

Przełącznik 
wł./wył./

parowania

Gniazdo 
micro-USB do 

ładowania

Odbieranie/
kończenie 
połączenia

Strefa 
NFC

6.1 POŁĄCZENIA

POŁĄCZENIA

Odbieranie/
kończenie 
połączenia

Naciśnij przycisk 
odbierania/kończenia 
połączenia

Włączanie 
obsługi głosowej 
Siri, Google 
Assistant, 
Cortana (w 
zależności od 
telefonu)

Naciśnij i przytrzymaj (1 s)  
przycisk odbierania/
kończenia połączenia

Odrzucanie 
połączenia

Dwukrotnie naciśnij przycisk 
odbierania/kończenia 
połączenia

Ponowne 
wybieranie 
ostatniego 
numeru

Dwukrotnie naciśnij przycisk 
odbierania/kończenia 
połączenia, gdy nie 
prowadzisz rozmowy
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6.2 Automatyczna regulacja głośności

Zestaw słuchawkowy inteligentnie dostosowuje 
głośność rozmów w celu zapewnienia 
optymalnej jakości dźwięku w zależności od 
natężenia hałasu otoczenia. Aby ręcznie 
dostosować głośność, należy użyć elementów 
sterowania głośnością smartfonu.

6.3 Przycisk asystenta głosowego

Aby aktywować asystenta głosowego (np. Siri, 
Google Assistant, Cortana) smartfonu, naciśnij 
i przytrzymaj (1 s) przycisk odbierania/
kończenia połączenia, gdy nie prowadzisz 
rozmowy. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego 
zwolnij przycisk.

1 s
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6.4 Obsługa wielu połączeń

Zestaw słuchawkowy umożliwia odbieranie lub 
odrzucanie połączeń podczas prowadzenia 
rozmowy.

Obsługa wielu połączeń

Zakończenie 
bieżącego 
połączenia 
i odbieranie 
połączenia 
przychodzącego

Naciśnij  
przycisk odbierania/
kończenia połączenia

Wstrzymanie 
aktualnego 
połączenia 
i odebranie 
połączenia 
przychodzącego

Naciśnij i przytrzymaj 
(1 s)  
przycisk odbierania/
kończenia połączenia

Przełączanie 
między 
połączeniem 
wstrzymanym a 
aktywnym

Naciśnij i przytrzymaj 
(1 s)  
przycisk odbierania/
kończenia połączenia

Odrzucenie 
połączenia 
przychodzącego 
podczas 
prowadzenia 
rozmowy

Dotknij dwukrotnie  
przycisku odbierania/
kończenia połączenia
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6.5 Resetowanie

Zresetowanie zestawu słuchawkowego 
powoduje usunięcie listy sparowanych 
urządzeń i wszystkich ustawień.

1. Włącz zestaw słuchawkowy.
2. Naciśnij przycisk odbierania/kończenia 

połączenia i przytrzymaj (5 s) aż do usłyszenia 
komunikatu o rozłączeniu.

5 s

Po zresetowaniu zestawu słuchawkowego 
będzie trzeba sparować go ze smartfonem.
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7. Aplikacja Jabra Assist

Aplikacja  
Jabra Assist

Znajdź mój zestaw 
słuchawkowy

Łatwo dostępna pomoc

Odczytywanie wiadomości
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8. Pomoc
8.1 Często zadawane pytania (FAQ)

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami 
pod adresem Jabra.com/talk30.

8.2 Konserwacja zestawu 
słuchawkowego

• Zestaw należy na czas przechowywania 
wyłączyć i odpowiednio zabezpieczyć.

• Należy unikać przechowywania w 
temperaturach ekstremalnych (powyżej 35°C 
lub poniżej -20°C). Może to skrócić okres 
eksploatacji baterii i źle wpłynąć na działanie 
zestawu słuchawkowego.

• Nie należy wystawiać urządzenia na działanie 
deszczu ani innych płynów.
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