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HOŞ GELDİNİZ
Yeni Jabra PRO ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Kulaklığın sahip olduğu çok sayıda fonksiyonu beğeneceğinizden 
ve kullanımını rahat ve kolay bulacağınızdan eminiz.

Jabra PRO baz istasyonunun özellikleri
•	 2,4 inç renkli dokunmatik ekran.
•	 Masaüstü telefon ve yazılım telefonu (PC) bağlantısı.
•	 Bluetooth® cep telefonu bağlanabilirliği (sadece Jabra PRO 9465 Duo ve Jabra PRO 9470).
•	 Dokunmatik ekran rehberliğinde masaüstü telefon, yazılım telefonu (PC) ve cep telefonu kurulumu.
•	 Bağlanılan bütün telefonlar için dokunmatik ekran arama kontrolü.
•	 Arayan kişiyi gösterme (sadece cep ve yazılım telefonları (PC)).
•	 Kulaklık şarj beşiği.

JABRA PRO KULAKLIĞIN ÖZELLİKLERİ
•	 Olağanüstü ses kalitesi için geniş bant ses.
•	 Dokunmatik panel ile ses seviyesi kontrolü ve sessize alma fonksiyonu.
•	 Kolay arama yönetimi için kulaklık üzerinde pratik çok fonksiyonlu düğme.
•	 LED ve ses göstergeleri.
•	 SafeTone™ ile gelişmiş işitme koruması.
•	 Kulaklık ile baz istasyonu arasında maksimum 150 metre kapsama alanı.

Jabra PRO 9460 kulaklığın ek özellikleri
•	 Gürültü önleyici mikrofon.
•	 Kulak kancası veya kafa bandı ile takma şekli (boyun bandı aksesuar olarak ayrı satılır).

Jabra PRO 9460 Duo ve Jabra PRO 9465 Duo kulaklığın ek özellikleri
•	 Gürültü önleyici mikrofon.
•	 Sol ve sağ hoparlör ile kafa bandıyla takma olanağı.

Jabra PRO 9470 kulaklığın ek özellikleri
•	 Noise Blackout™ teknolojili çift mikrofon.
•	 Kulak kancası, kafa bandı veya boyun bandı ile takma seçeneği.
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1. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

1.1 PAKET İÇERİĞİ
 

Telefon Kablosu

Güç Adaptörü

USB 
Kablosu

Sisteme göre optimize 
edilmiş broşür

Kafa Bandı Ataşmanı

Kulak Kancası Ataşmanı 
(küçük, orta ve büyük kulaklık başlıkları)

Hızlı Başlangıç 
Kılavuzu

Uyarı ve Beyan Kitapçığı

Baz İstasyonu ve  
Kulaklık Beşiği

Kulaklık
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1.2 KULAKLIK

Jabra PRO 9460 kulaklık

Çok Fonksiyonlu Düğme

Dokunmatik Panel

LED Göstergesi 

Esnek Mikrofon Çubuğu

Hoparlör

Takma ataşmanları  
 için bağlantı yeri

Şarj bağlantısı

Gürültü Önleyici 
Mikrofon
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Jabra PRO 9460 Duo ve 9465 Duo kulaklık

Çok Fonksiyonlu Düğme

Dokunmatik Panel

LED Göstergesi 

Esnek Mikrofon Çubuğu

Hoparlör

Şarj bağlantısı

Gürültü Önleyici 
Mikrofon
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Jabra PRO 9470 kulaklık

Çok Fonksiyonlu Düğme

Dokunmatik Panel

LED Göstergesi 

Mifrofon Çubuğu

Hoparlör

Takma ataşmanları  
 için bağlantı yeri

Şarj bağlantısı

Gürültü Önleyici 
Mikrofon
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1.3 KULAKLIK ATAŞMANLARI
Jabra PRO kulaklık kafa bandı, kulak kancası veya boyun bandı ile takılabilir.
Sol ya da sağ kulağa veya Jabra PRO 9460 Duo ve 9465 Duo kafa bandı kullanılıyorsa her ikisine de takılabilir. 
Takma şekli ne olursa olsun, mikrofonun gürültü önleme etkisini ve ses kalitesini maksimuma çıkarmak için 
mikrofon ağzınıza olabildiğince yakın olacak şekilde takın.

Kafa Bandının Takılması
1. Kulaklığı kafa bandı takma ataşmanıyla şekilde gösterildiği gibi hizalayın ve yerlerine tam olarak oturana  

(çıt sesi duyulana) kadar sertçe bastırın.
2. Mikrofon çubuğunu sol ya da sağ kulağınıza uyacak şekilde çevirin.
3. Kafa bandının uzunluğunu kafanızın etrafına oturacak şekilde ayarlayın.

KLİK
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Kulak Kancasının Takılması
1. Kulak kancası takma ataşmanını sol veya sağ kulağınıza takın. Gerektiğinde kulaklık başlığını çıkarın ve 

kulağınıza en uygun boydaki başka bir başlıkla değiştirin.
2. Kulaklığı kulak kancası takma ataşmanıyla şekilde gösterildiği gibi hizalayın ve yerlerine tam olarak oturana 

(çıt sesi duyulana) kadar sertçe bastırın.
3. Kulak kancasının şeklini kulağınıza oturacak biçimde ayarlayın.

KLİK

Boyun Bandının Takılması (isteğe bağlı aksesuar)
1. Hangi kulağınıza takacağınıza karar verin ve boyun bandı ataşmanını şekilde gösterildiği gibi takın.
2. Kulaklığı boyun bandı takma ataşmanıyla hizalayın ve yerlerine tam olarak oturana (çıt sesi duyulana) kadar 

sertçe bastırın.

R

L

KLİK
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1.4 BAZ İSTASYONU

Kulaklık Şarj Bağlantısı Dokunmatik ekran

Uygun Arama Sesi Düğmesi
(Sadece PRO 9460 ve 9460 Duo modelleri)

Ön Panel

Kensington Güvenlik Yuvası

Hoparlör

Telefon Portu 

Ahize Portu 

AUX Portu USB Portu 

Güç Adaptörü Portu

Meşgul Işığı  
Göstergesi Portu

Kulaklık Beşiği
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1.5 BAZ İSTASYONUNUN HAZIRLANMASI
1. Şarj beşiği ve dokunmatik ekrandaki koruyucu filmi çıkarın.
2. Ekranı istediğiniz açıya getirin.
3. (İsteğe bağlı) Kulaklığı sol ya da sağ elle şarj beşiğine yerleştirmek için beşiği şekilde gösterildiği gibi çevirin.

1.6 İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
Aşağıdaki Jabra PRO aksesuarları ayrı olarak satılır.

Boyun Bandı Ataşmanı

Yedek Kulak Kancası,  
Kulaklık Başlıkları ile

Yedek Kulak Yastıkları

Yedek Kafa Bandı Ataşmanı

Jabra GN1000 Elektronik Telefon Açma Anahtarı Adaptörü 
(adaptör şekildekinden farklı olabilir)
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2. KURULUM SİHİRBAZI İLE TELEFONA BAĞLAMA
Jabra PRO cihazınızı bağlayıp yapılandırmanın en kolay yolu dokunmatik ekrandan kurulum sihirbazını kullanmaktır. 
Kurulum sihirbazı masaüstü telefon, yazılım telefonu ve/veya cep telefonunu bağlayıp yapılandırırken size yol 
gösterecektir.

2.1 GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLAMA
Güç adaptörünün baz istasyonuna takılması
1. Ürünle birlikte verilen güç kablosunu baz istasyonu üzerindeki  işaretli porta takın. 
2. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

2.2 KURULUM SİHİRBAZINI BAŞLATMA
Baz istasyonu ilk kez açıldığında kurulum sihirbazı otomatik olarak çalışmaya başlar, ancak kurulum sihirbazına 
dokunmatik ekran menüsünden de her zaman erişilebilir. 

1. Ayarlar menüsünü açmak için dokunmatik ekranda araç simgesine  dokunun.
2. Phone settings (Telefon ayarları) > Setup wizard (Kurulum sihirbazı) üzerine dokunun.
3. Setup wizard'ı (Kurulum sihirbazı) başlatmak için Confirm (Onayla) üzerine dokunun ve talimatları takip edin.

     

PHONE SETTINGS (TELEFON AYARLARI)

Mobile phone  
(Cep telefonu)

Setup wizard  
(Kurulum sihirbazı)

Reset configuration 
(Yapılandırma 

 ayarlarını sıfırla)

      

SETUP (AYARLAR)

Kurulum işlemi sırasında 
arama yapamayacağınızı 
veya aramaları 
cevaplayamayacağınızı 
unutmayın. Normal kullanıma 
devam etmek için baz  
istasyonu ayarları kaydedip 
uygulamak için yeniden 
başlayacaktır. 

Confirm (Onayla)



15

tü
rk

ç
e

JABRA PRO 9460, JABRA 9460 DUO,  
JABRA PRO 9465 DUO VE JABRA PRO 9470

3. TELEFONA MANUEL OLARAK BAĞLAMA

3.1 GÜÇ KAYNAĞINA BAĞLAMA
Güç adaptörünün baz istasyonuna takılması
1. Ürünle birlikte verilen güç adaptörünü baz istasyonu üzerindeki  işaretli porta takın. 
2. Güç adaptörünü elektrik prizine takın.

3.2 KULAKLIĞIN ŞARJ BEŞİĞİNE YERLEŞTİRİLMESİ
Kulaklığı şekilde gösterildiği gibi şarj beşiğine yerleştirin. Kulaklık şarj beşiğine doğru şekilde yerleştirildiğinde  
şarj beşiğine yerleştirilme simgesi yanacak ve gerekiyorsa kulaklığın pili şarj olmaya başlayacaktır. Kulaklığı,  
Jabra PRO'yu bağlarken veya kullanmadığınız zamanlarda şarj beşiğinden çıkarmayın.
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3.3 YAZILIM TELEFONUNA (PC) BAĞLAMA
Bilgisayara bağlamak bilgisayar yazılım telefonu (Skype gibi) ile bağlanabilirliğe izin verecektir. Desteklenen yazılım 
telefonları Jabra PRO kulaklıkla çalışırken çok fonksiyonlu düğmeden aramaları cevaplama ve sonlandırma gibi 
kulaklığın bütün fonsiyonlarına sahip olacaktır. Desteklenmeyen yazılım telefonları Jabra PRO kulaklıkla çalışırken 
kulaklığın sadece ses fonksiyonlarına sahip olacak ve arama fonsiyonları ile etkileşim kuramayacaklardır.
Desteklenen yazılım telefonlarının güncel listesi için lütfen www.jabra.com/direct adresindeki Jabra web sitesini ziyaret edin. 

Baz istasyonunun bilgisayara bağlanması ve yazılım telefonu sesinin yapılandırılması
1. Ürünle birlikte verilen USB kablosunu baz istasyonu üzerindeki  işaretli porta takın. 
2. USB kablosunu bilgisayardaki boş bir USB portuna takın.
3. Jabra Direct yazılımını, www.jabra.com/direct adresinden indirip kurun.
4. Ayarlar menüsünü açmak için dokunmatik ekrandaki araç simgesine  dokunun ve Phone Settings (Telefon 

Ayarları) > Connect Softphone (PC) (Yazılım Telefonu (PC) Bağla) üzerine dokunun. Yazılım telefonunuz 
desteklenmiyorsa kurulum sihirbazı sırasında None (audio only) (Hiçbiri (sadece ses)) opsiyonunu seçin.

5. Bilgisayarda yazılım telefonu yazılımını çalıştırın ve ses yapılandırmasında Jabra PRO'yu hoparlör ve mikrofon 
olarak ayarlayın.Ses yapılandırması ayarlarıyla ilgili yardım için yazılım telefonunun kullanma kılavuzuna bakınız.

3.4 BLUETOOTH® İLE CEP TELEFONUNA BAĞLAMA
Bluetooth ile cep telefonuna bağlama fonksiyonu sadece Jabra PRO 9465 Duo ve Jabra PRO 9470'te mevcuttur ve 
dokunmatik ekran kullanılarak gerçekleştirilir.

Bluetooth® ile cep telefonuna bağlama
1. Ayarlar menüsünü açmak için dokunmatik ekranda araç simgesine  dokunun.
2. Phone settings (Telefon ayarları) > Mobile phone (Cep telefonu) > Setup mobile phone (Cep telefonu ayarla) 

üzerine dokunun.
3. Cep telefonu bağlantı sihirbazını başlatmak için Confirm (Onayla) üzerine dokunun ve talimatları takip edin.

      

MOBILE PHONE (CEP TELEFONU) 

Base ringtone volume  
(Baz istasyonu zil sesi seviyesi) 

 Setup mobile phone  
(Cep telefonu kur) 

Disable mobile phone (Cep 
telefonunu devre dışı bırak) 

      

SETUP (AYARLAR)

Kurulum işlemi sırasında 
arama yapamayacağınızı 
veya aramaları 
cevaplayamayacağınızı 
unutmayın. Baz istasyonu 
ayarları kaydedip uygulamak 

için yeniden başlayacaktır.

Confirm (Onayla)

Bluetooth® ile cep telefonuna tekrar bağlanma 
Baz istasyonu cep telefonu ile olan Bluetooth® bağlantısını kaybederse 60 saniye içinde tekrar bağlanmayı 
deneyecektir. Tekrar bağlanmak için:
1. Cep telefonunun baz istasyonunun kapsama alanında olduğundan ve cep telefonunda Bluetooth® özelliğinin 

etkin olduğundan emin olun. 
2. Bağlantı yoksa dokunmatik ekranda cep telefonu simgesi üzerinde Bluetooth® logosu görünecektir. Cep telefonunu 

baz istasyonuna tekrar bağlama işlemini başlatmak için gri renkli cep telefonu simgesine dokunun.
3. Tekrar bağlantı kurulduğunda cep telefonu simgesi bağlı olarak görülecektir.
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3.5 MASAÜSTÜ TELEFON SEÇİMİ VE MASAÜSTÜ TELEFONA BAĞLANMA
Aşağıdaki dört seçenekten hangi masaüstü telefona bağlanmakta olduğunuzu seçin:

SEÇENEK 1

Kulaklık Portu olan  
Masaüstü Telefon
Bu tür masaüstü telefonlarda 
atanmış bir kulaklık portu 
mevcuttur (genellikle telefonun 
arka kısmında). Bu telefonlarda 
genellikle kulaklık ve ahize 
arasında geçiş yapmak için  
ön panel üzerinde bir  
düğme bulunur.
1. Ürünle birlikte verilen 

telefon kablosunu baz 
istasyonu üzerindeki  
işaretli porta takın. 

2. Telefon kablosunu masaüstü 
telefondaki kulaklık portuna 

 takın. 

SEÇENEK 2

Jabra Link Adaptörü olan 
Masaüstü Telefon
Jabra Link adaptör gelen 
bir aramanın kulaklığın çok 
fonksiyonlu düğmesinden 
cevaplanmasını ya da 
sonlandırılmasını sağlar. 
Masaüstü telefonunuza özel bir 
Jabra Link adaptör satın almak için 
yerel Jabra satıcınıza başvurun.
1. Jabra Link adaptörü 

Jabra Link ile birlikte 
verilen adaptör kullanma 
kılavuzunda gösterildiği 
gibi takın. Bazı telefonlarda 
telefon kablosunun da 
takılması gereklidir.

2. Jabra Link adaptörü 
etkinleştirmek için başka 
bir telefondan adaptörün 
takıldığı masaüstü 
telefonunuzu arayın. 
Telefonu açmadan önce  
10 saniye bekleyin.

Jabra Link ile birlikte  

verilen kullanma  

kılavuzuna bakınız

SEÇENEK 3

GN1000 Uzaktan Ahize Kaldıracı 
Olan Masaüstü Telefon
GN1000 uzaktan ahize kaldıracı 
arama yapmak veya aramayı 
cevaplamak için masaüstü 
telefon ahizesini manuel olarak 
kaldırır. Kurulum talimatları 
için GN1000 ile birlikte verilen 
kullanma kılavuzuna bakınız.
1. Masaüstü telefonda, telefonun 

gövde kısmındaki ahize 
kablosunu çıkarın.

2. Ahize kablosunu baz 
istasyonundaki  işaretli 
porta takın.

3. Ürünle birlikte verilen telefon 
kablosunu baz istasyonu 
üzerindeki  işaretli porta takın.

4. Telefon kablosunu masaüstü 
telefondaki ahize portuna takın.

5. GN1000 kablosunu baz 
istasyonundaki  işaretli 
porta takın.

SEÇENEK 4

Kulaklık Portu Olmayan 
Masaüstü Telefon
Bu masaüstü telefonda atanmış 
bir kulaklık portu bulunmaz.
1. Masaüstü telefonda, telefonun 

gövde kısmındaki ahize 
kablosunu çıkarın.

2. Ahize kablosunu baz 
istasyonundaki  işaretli 
porta takın.

3. Ürünle birlikte verilen telefon 
kablosunu baz istasyonu 
üzerindeki  işaretli  
porta takın.

4. Telefon kablosunu masaüstü 
telefondaki ahize portuna takın.

veya

veya

veya

veya
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4. JABRA DIRECT
Jabra Direct, Jabra PRO 930'u desteklemek için tasarlanmış bir yazılımdır. Jabra PRO'nun fonksiyonlarından en iyi 
şekilde yararlanmak ve cihazı optimal biçimde yönetmek için Jabra Direct'i kurmanız önemle tavsiye edilir.

Jabra Direct çeşitli yazılım telefonları için sürücüler içerir. Desteklenen yazılım telefonlarının listesi icin www.jabra.
com/direct adresini ziyaret edin.

4.1 JABRA DIRECT'İN KURULMASI
Jabra Direct yazılımını, www.jabra.com/direct adresinden indirip kurun.

4.2 PC CALL MANAGER
PC Call Manager dokunmatik ekran arama yönetimi fonksiyonlarının bazılarını bilgisayara kopyalayan bir yazılımdır, 
bu sayede kullanıcının bilgisayarını kullanarak arama yapma, arama cevaplama, aramaları birleştirme vb. işlemleri 
yapmasına izin verir. PC Call Manager Jabra Direct'in bir parçası olarak kurulur.



20

tü
rk

ç
e

JABRA PRO 9460, JABRA 9460 DUO,  
JABRA PRO 9465 DUO VE JABRA PRO 9470

5. JABRA PRO KULAKLIĞIN ÖZELLİKLERİ

5.1 KULAKLIĞIN ÇOK FONKSİYONLU DÜĞMESİ
Kulaklık çok fonksiyonlu düğmesi kulaklığın üzerindedir ve dokunma, iki kez dokunma veya basma gibi çeşitli 
kombinasyonlar ile arama cevaplama, arama sonlandırma, bekleyen aramalar arasında geçiş yapma gibi 
fonksiyonlar için kullanılabilir.

Çok fonksiyonlu düğme

Kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesinin fonksiyonlarının listesi

Fonksiyon Dokunun İki kez 
dokunun

Basın  
(1-2 sn. basılı tutun)

Gelen aramayı cevaplama 
Mevcut aramayı sonlandırma 
Mevcut aramayı beklemeye alma ve gelen 
aramayı kabul etme 

Telefon hattını hedef telefonda açma 
Gelen aramayı reddetme 
Son aranan numarayı arama (sadece cep 
telefonları ve desteklenen yazılım telefonları) 

Hedef telefonlar arasında geçiş yapma 
Kulaklığı açma 
Kulaklığı kapama  (5 sn.)

5.2 DOKUNMATİK KULAKLIK PANELİ
Dokunmatik panel şekilde gösterildiği gibi kulaklığın mikrofon çubuğunun üzerine yerleştirilmiş dokunmaya 
duyarlı bir paneldir. Dokunmatik panel kulaklık hoparlörünün ses seviyesini ve mikrofonu sessize alma 
fonksiyonlarını kontrol eder. 
Hoparlörün ses seviyesinde yapılan değişiklikler masaüstü telefon, yazılım telefonu ve cep telefonuna ayrı  
olarak uygulanır.

Dokunmatik panel
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Hoparlörün sesini açma Hoparlörün sesini kısma Mikrofonu sessize alma

Parmağınızı dokunmatik panel 
üzerinde yukarı doğru kaydırın 
(ağzınızdan uzağa)

Parmağınızı dokunmatik panel 
üzerinde aşağı doğru kaydırın 
(ağzınıza doğru)

İki kez dokunun

5.3 KULAKLIĞIN LED GÖSTERGESİ
Çok renkli LED göstergesi şekilde gösterildiği gibi kulaklık çubuğunda bulunan dört ışıktan oluşur ve kulaklığın 
durumunu gösterir. 

 
Led göstergesi

Kulaklık durumu
Pil dolu olduğunda LED
(görmek için tıklayın)

Pil seviyesi düşük olduğunda LED
(görmek için tıklayın)

Boşta

Bağlı değil

Kapsama alanı dışında

Arama etkin

Gelen arama

Kulaklık açık

Kulaklık kapalı

Eşleştiriliyor

Eşleştirme başarılı

Şarj oluyor
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5.4 SESLİ KULAKLIK GÖSTERGELERİ
Kulaklık durumunu ve eylemlerini belirtmek için kulaklıktan çeşitli ses tonları duyulur.

Ses tonu
Ses örneği 

(dinlemek için 
tıklayın)

Ses tonu
Ses örneği 

(dinlemek için 
tıklayın)

Kulaklık açık Hedef telefon masaüstü 
telefon olarak değişti (ses)

Kulaklık kapalı Hedef telefon masaüstü 
telefon olarak değişti (ton)

Düğmeye dokunuldu Hedef telefon yazılım telefonu 
olarak değişti (ses)

Düğmeye iki kez dokunuldu Hedef telefon yazılım telefonu 
olarak değişti (ton)

Düğmeye basıldı Hedef telefon cep telefonu 
olarak değişti (ses)

Maksimum hoparlör ses 
seviyesine ulaşıldı

Hedef telefon cep telefonu 
olarak değişti (ton)

Minimum hoparlör ses 
seviyesine ulaşıldı Arama sonlandırıldı

Mikrofon sessize alındı Pil seviyesi düşük

Masaüstü telefona gelen 
arama Konferans başladı

Yazılım telefonuna (PC)  
gelen arama Konferans sonlandırıldı

Cep telefonuna gelen arama Kapsama alanı dışında

Görüşme sırasında diğer 
telefona gelen arama  
(arama çakışması)

Gelen arama kabul edildi



























23

tü
rk

ç
e

JABRA PRO 9460, JABRA 9460 DUO,  
JABRA PRO 9465 DUO VE JABRA PRO 9470

6. DOKUNMATİK EKRANA GİRİŞ
Jabra PRO dokunmatik ekranı Jabra PRO cihazınızı bağlamanızı ve yapılandırmanızı, aramaları ve baz istasyonunu, 
kulaklığı ve telefon ayarlarını yönetmenizi sağlayan renkli bir dokunmatik ekrandır. Simgeleri etkinleştirmek, 
menü üzerinde yukarı/aşağı kaydırmak, hedef telefon seçmek ve arama yapmak/cevaplamak/sonlandırmak/
birleştirmek için parmağınızla ekrana dokunun.

NOT: Dokunmatik ekran ayarları BT yöneticisi tarafından kilitlenebilir. Kilitlenmiş ayarlar dokunmatik ekranda 
kullanılamaz.

6.1 DOKUNMATİK EKRANA GENEL BAKIŞ
Dokunmatik ekran üç alana bölünmüştür: durum çubuğu (üstte), aktivite penceresi (ortada) ve arama kontrol 
çubuğu (altta).

Durum çubuğu

Aktivite 
penceresi

Arama kontrol 
çubuğu

1 Durum çubuğu
Durum çubuğu dokunmatik ekranın üst kısmında bulunan simgeler dizisidir.

Simge Tanım

Mevcut pil seviyesini gösterir.

Kulaklığın şarj beşiğinde olduğunu gösterir.

Baz istasyonu ve kulaklık arasında ses bağlantısı kurulduğunu belirtir. Kulaklık simgesi üzerinde 
WB görünüyorsa bu geniş bant sesin etkin olduğu anlamına gelir.

En az iki kulaklığın (birincil ve ikincil kulaklıklar) Jabra PRO baz istasyonu ile eşleştiğini ve 
konferans görüşme yapılabileceğini belirtir. Bağlanılan toplam kulaklık sayısı simgenin yanında 
sayı olarak gösterilir.

Ayarlar menüsünü açmak için  simgesine dokunun. Araç simgesi sadece arama olmadığında 
görünür. 

Arama seçenekleri menüsünü açmak için  simgesine dokunun. Arama seçenekleri simgesi 
sadece arama olduğunda görünür. 
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2 Aktivite penceresi
Aktivite penceresi dokunmatik ekranın ana alanıdır ve o anda bağlanılan telefonları gösterir, telefon seçimine ve 
birden fazla aramanın birleştirilmesine izin verir.

Hede telefon (ön plandaki simge)

Ön plandaki büyük telefon simgesi mevcut hedef telefonu belirtir. Hedef telefonu değiştirmek amacıyla mevcut 
telefonlar arasında geçiş yapmak için arama olmadığında arka plandaki ilgili küçük telefon simgesine dokunun 
veya kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine basın. Duruma (ör. gelen arama, yapılan arama) bağlı olarak telefon 
simgeleri değişecektir.

3 Arama kontrol çubuğu
Arama kontrol çubuğu hedef telefon için arama yapma, arama sonlandırma ve kulaklığı sessize alma gibi mevcut 
seçenekleri belirtir.

 

MSH masaüstü telefonların özel bir arama kontrol çubuğu vardır (aşağıya bakınız).
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6.2 DOKUNMATİK EKRANDAN AYARLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
Dokunmatik ekranda settings (ayarlar) menüsünü kullanarak değiştirilebilen bir dizi ayar vardır. Settings (ayarlar) 
menüsüne dokunmatik ekrandaki araç simgesine  dokunarak erişilebilir:
•	 Base settings (Baz istasyonu ayarları)
•	 Headset settings (Kulaklık ayarları)
•	 Phone settings (Telefon ayarları)
•	 Unpair headset (Kulaklık eşleştirmesini iptal et)
•	 About (Hakkında)

SETTINGS (AYARLAR) 

Base settings  
(Baz istasyonu ayarları) 

Headset settings  
(Kulaklık ayarları) 

Phone settings  
(Telefon ayarları) 

 

SETTINGS (AYARLAR) 

Phone settings  
(Telefon ayarları) 

Unpair headset (Kulaklık 
eşleştirmesini iptal et)

About (Hakkında) 

1 BASE SETTINGS (BAZ İSTASYONU AYARLARI)
Baz istasyonu ayarları Jabra PRO dokunmatik ekran ve baz istasyonu seslerinde değişiklik yapılmasına izin verir. 
Değiştirilebilen altı adet baz istasyonu ayarı vardır:

Ayar Tanım

Enable recording (Kaydı etkinleştir) Bir masaüstü telefon veya cep telefonu aramasının bir bilgisayar 
dosyasına kaydedilmesini etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Screen brightness (Ekran parlaklığı) Ekran parlaklığını ayarlar.

Screen dimmer timeout  
(Ekran kararma süresi) Dokunmatik ekran kararmadan önceki işlem yapılmama zamanı ayarlar.

Touchscreen click sounds 
(Dokunmatik ekran klik sesleri) Dokunmatik ekran klik ses seviyesini ayarlar.

Language (Dil) Dokunmatik ekrandaki tüm metinlerin dilini ayarlar.

Wireless range  
(Kablosuz kapsama alanı) Kulaklık ve baz istasyonu arasındaki kablosuz kapsama alanını seçer.

Enable recording  
(Kaydı etkinleştir)

Screen brightness  
(Ekran parlaklığı)

Screen dimmer timeout 
(Ekran kararma süresi)

BASE SETTINGS (BAZ İSTASYONU AYARLARI)

 

Touchscreen click  
sounds (Dokunmatik  

ekran klik sesleri)

Language (Dil)

Wireless range  
(Kablosuz kapsama alanı)

BASE SETTINGS (BAZ İSTASYONU AYARLARI)
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2 HEADSET SETTINGS (KULAKLIK AYARLARI)
Kulaklık ayarları Jabra PRO kulaklıkta değişiklik yapılmasına izin verir. Değiştirilebilen altı adet kulaklık ayarı vardır.

Ayar Tanım

Headset intro (Kulaklıkla ilgili bilgi) Arama cevaplama/sonlandırma ve ses kontrolü gibi kulaklık 
fonksiyonlarının nasıl kullanılacağına ilişkin yardımcı bir gezinti.

Intellitone (Intellitone) Intellitone ses koruma seviyesini ayarlar.

Voice announcements  
(Sesli uyarılar) Hedef telefon uyarı türünü seçer.

Enable mute reminder tone (Sessize 
alma hatırlatıcı tonunu etkinleştir) Sessize alma hatırlatıcı tonunu etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Enable touch volume control 
(Dokunmatik ses kontrolünü 
etkinleştir)

Jabra PRO kulaklıkta dokunmatik ses kontrolünü etkinleştirir/devre 
dışı bırakır.

Enable touch mute control 
(Dokunmatik sessize alma 
kontrolünü etkinleştir)

Jabra PRO kulaklıkta dokunmatik sessize alma kontrolünü etkinleştirir/
devre dışı bırakır.

Headset intro  
(Kulaklıkla ilgili bilgi) 

IntelTone (IntelTone) 

Voice announcements  
(Sesli uyarılar)

HEADSET SETTINGS (KULAKLIK AYARLARI)

 

Enable mute reminder tone 
(Sessize alma hatırlatıcı 

tonunu etkinleştir) 

Enable touch volume  
control (Dokunmatik ses 
kontrolünü etkinleştir) 

Enable touch mute control 
(Dokunmatik sessize alma 

kontrolünü etkinleştir)

HEADSET SETTINGS (KULAKLIK AYARLARI)

3 PHONE SETTINGS (TELEFON AYARLARI)
Telefon ayarlarından değişiklikleri masaüstü telefonlara, yazılım telefonlarına veya cep telefonlarına ayrı ayrı 
yapabilir, kurulum sihirbazına erişebilir ve yapılandırma ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına döndürebilirsiniz. 
Telefon türüne özel ayarlarla ilgili üç alt kategori vardır: Desk phone (Masaüstü telefon), Softphone (PC) (Yazılım 
Telefonu (PC)) ve Mobile phone (Cep Telefonu).

Desk phone  
(Masaüstü telefon) 

Softphone (PC)  
(Yazılım telefonu (PC))

Mobile phone  
(Cep telefonu)

PHONE SETTINGS (TELEFON AYARLARI) 
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Masaüstü telefon ayarları

Ayar Tanım

Base ringtone volume  
(Baz istasyonu zil sesi seviyesi) Baz istasyonunda masaüstü telefon zil sesini ayarlar.

Open phone line on undock 
(Şarj beşiğinden alındığında 
telefon hattını aç)

Kulaklık şarj beşiğinden alındığında telefon hattını otomatik olarak açar.

Enable wideband audio 
(Geniş bant sesi etkinleştir) Geniş bant sesi etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Setup desk phone  
(Masaüstü telefonu kur) Masaüstü telefonu bağlamak ve yapılandırmak için kurulum sihirbazını başlatır.

Disable desk phone 
(Masaüstü telefonu  
devre dışı bırak)

Masaüstü telefon bağlantısını devre dışı bırakır. Masaüstü telefon, ayarlar 
menüsü açılıp Phone settings (Telefon ayarları) > Desk phone (Masaüstü 
telefon) > Enable desk phone (Masaüstü telefonu etkinleştir) üzerine 
dokunularak tekrar bağlanabilir.

Base ringtone volume  
(Baz istasyonu zil  

sesi seviyesi) 

Open phone line  
on undock (Şarj  

beşiğinden alındığında 
telefon hattını aç) 

Enable wideband  
audio (Geniş bant  

sesi etkinleştir)

DESK PHONE (MASAÜSTÜ TELEFON)

 

Enable wideband  
audio (Geniş bant  

sesi etkinleştir) 

Setup desk phone  
(Masaüstü telefonu kur)

Disable desk phone  
(Masaüstü telefonu  

devre dışı bırak)

DESK PHONE (MASAÜSTÜ TELEFON)

Yazılım telefonu (PC) ayarları

Ayar Tanım

Base ringtone volume  
(Baz istasyonu zil sesi seviyesi) Baz istasyonunda yazılım telefonu zil sesini ayarlar.

Open phone line on undock 
(Şarj beşiğinden alındığında 
telefon hattını aç)

Kulaklık şarj beşiğinden alındığında telefon hattını otomatik olarak açar.

Enable wideband audio  
(Geniş bant sesi etkinleştir) Geniş bant sesi etkinleştirir/devre dışı bırakır.

Automatic audio detection 
(Otomatik ses algılama) Otomatik ses algılamayı etkinleştir/devre dışı bırak.

Setup softphone (PC) 
(Yazılım telefonu (PC) kur) Yazılım telefonunu bağlamak ve yapılandırmak için kurulum sihirbazını başlatır.

Disable softphone (PC) 
(Yazılım telefonunu (PC)  
devre dşı bırak)

Yazılım telefonu bağlantısını devre dışı bırakır. Yazılım telefonu, ayarlar 
menüsü açılıp Phone settings (Telefon ayarları) > Softphone (PC) (Yazılım 
telefonu (PC) > Enable softphone (PC) (Yazılım telefonunu (PC) etkinleştir) 
üzerine dokunularak tekrar bağlanabilir.
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Base ringtone volume  
(Baz istasyonu  

zil sesi seviyesi)

Open phone line  
on undock (Şarj  

beşiğinden alındığında 
telefon hattını aç) 

Enable wideband  
audio (Geniş bant  

sesi etkinleştir) 

SOFTPHONE(PC) (YAZILIM TELEFONU (PC))

 

Enable wideband  
audio (Geniş bant  

sesi etkinleştir) 

Automatic audio  
detection (Otomatik  

ses algılama) 

Setup softphone (PC)  
(Yazılım telefonu (PC) kur)

SOFTPHONE(PC) (YAZILIM TELEFONU (PC))

 

Automatic audio  
detection (Otomatik  

ses algılama) 

Setup softphone (PC)  
(Yazılım telefonu (PC) kur)

Disable softphone (PC) 
(Yazılım telefonunu (PC) 

devre dışı bırak)

SOFTPHONE(PC) (YAZILIM TELEFONU (PC))

Cep telefonu ayarları

Ayar Tanım

Base ringtone volume  
(Baz istasyonu zil sesi seviyesi) Baz istasyonunda cep telefonu zil sesini ayarlar.

Setup mobile phone  
(Cep telefonu kur) Cep telefonunu bağlamak ve yapılandırmak için kurulum sihirbazını başlatır.

Disable mobile phone  
(Cep telefonunu devre dışı bırak)

Cep telefonu bağlantısını devre dışı bırakır. Cep telefonu, ayarlar menüsü 
açılıp Phone settings (Telefon ayarları) > Mobile phone (Cep telefonu) > 
Enable Mobile phone (Cep telefonunu etkinleştir) üzerine dokunularak 
tekrar bağlanabilir.

Base ringtone volume  
(Baz istasyonu  

zil sesi seviyesi) 

Setup mobile phone  
(Cep telefonu kur)

Disable mobile  
phone (Cep telefonunu  

devre dışı bırak) 

MOBILE PHONE (CEP TELEFONU)

4 UNPAIR HEADSET (KULAKLIK EŞLEŞTİRMESİNİ İPTAL ET)
Birincil kulaklığın baz istasyonundan eşleştirmesini iptal eder, böylece başka bir kulaklığın baz istasyonuyla 
birincil kulaklık olarak eşleştirilmesine izin verir. 

5 ABOUT (HAKKINDA)
Yazılım sürümü ve telif hakkı bilgileri.
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7. TEMEL ARAMA YÖNETİMİ

7.1 ARAMA YAPMA VEYA ARAMAYI SONLANDIRMA
1. İlgili telefonun hedef telefon olarak seçildiğinden emin olun (dokunmatik ekranda ön plandaki büyük simge). 

Gerektiğinde masaüstü telefonun ahizesini kaldırın ve kenara koyun (sadece elektronik telefon açma anahtarı 
veya GN1000 olmayan masaüstü telefon). 

2. Kulaklığı takın ve masaüstü telefonu, yazılım telefonunu veya cep telefonunu kullanarak telefon numarasını 
çevirin. Alternatif olarak dokunmatik ekranda yazılım telefonu veya cep telefonu simgesine dokunun ve 
dokunmatik ekran tuş takımını kullanmak için menüden dial pad'i (tuş takımı) seçin.

3. Arama yapmak için yeşil ahize simgesine veya kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine dokunun.
4. Aramayı sonlandırmak için kırmızı ahize simgesine veya kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine dokunun ya da 

kulaklığı şarj beşiğine yerleştirin.

  

7.2 GELEN BİR ARAMANIN KABUL EDİLMESİ VEYA REDDEDİLMESİ
Gelen bir aramayı cevaplamak için çalan telefon simgesine veya kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine dokunun. 
Aramayı reddetmek için kırmızı ahize simgesine dokunun.
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7.3 KULAKLIK HOPARLÖRÜ SES SEVİYESİNİN AYARLANMASI
Arama sırasında kulaklık hoparlörü ses seviyesi kulaklığın dokunmatik ses panelinden veya dokunmatik ekrandan 
ayarlanabilir.

Kulaklık hoparlörü ses seviyesinin dokunmatik ekrandan ayarlanması 
1. Arama sırasında arama seçenekleri menüsünü açmak için dokunmatik ekranda arama seçenekleri simgesine 

 dokunun.
2. Speaker Volume (Hoparlör Ses Seviyesi) üzerine dokunun ve ses seviyesini + ve - simgelerine dokunarak ayarlayın.
3. İşlem tamamlandığında menüden çıkmak için geri okuna basın.

SPEAKER VOLUME  
(HOPARLÖR SES SEVİYESİ)

7.4 KULAKLIK MİKROFONU SEVİYESİNİN AYARLANMASI
Arama sırasında kulaklık mikrofonu seviyesi dokunmatik ekrandan ayarlanabilir.

Kulaklık mikrofonu seviyesinin dokunmatik ekrandan ayarlanması 
1. Arama sırasında arama seçenekleri menüsünü açmak için dokunmatik ekranda arama seçenekleri simgesine 

 dokunun.
2. Microphone level (Mikrofon seviyesi) üzerine dokunun ve seviyeyi + ve - simgelerine dokunarak ayarlayın.
3. İşlem tamamlandığında menüden çıkmak için geri okuna basın.

Microphone level (Mikrofon seviyesi) 

Set microphone level  
(Mikrofon seviyesini ayarla)
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7.5 ARAMAYI BEKLEMEYE ALMA / SESSİZ BEKLEMEYE ALMA
Mevcut bir aramayı beklemeye veya sessiz beklemeye almak için dokunmatik ekran menüsünde mevcut arama 
telefon simgesine ve duraklat (beklet) simgesine veya sessiz beklemeye alma simgesine dokunun. Telefon simgesi 
aramanın beklemeye veya sesiz beklemeye alındığını belirten ilgili bekletme sembolünü gösterecektir. Aramaya 
devam etmek için telefon simgesine tekrar dokunun.

Ayar Tanım

Beklemeye alma
Beklemeye alma etkinleştirildiğinde telefon şirketi yazılım telefonu veya cep 
telefonu arasındaki ses bağlantısını kesecektir. Aramanın karşı tarafındaki kişi 
beklemeye alındığını görebilir.

Sessiz beklemeye alma
Sessiz beklemeye alma etkinleştirildiğinde Jabra PRO kulaklık mikrofonu 
ve kulaklık hoparlörünü sessize alır. Aramanın karşı tarafındaki kişi sessiz 
beklemeye alındığını göremez.

 

ON CALL MENU (GÖRÜŞMEDE MENÜSÜ)

Dial pad (Tuş takımı) 
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8. GELİŞMİŞ ARAMA YÖNETİMİ

8.1 ARAMALARI BİRLEŞTİRME
Aramaları birleştirmenin iki yolu vardır:
•	 Yapılan aramayı mevcut aramayla birleştirme.
•	 Gelen aramayı mevcut aramayla birleştirme.

Yapılan aramayı mevcut aramayla birleştirme
1. Mevcut bir arama sırasında arama yapma: Mevcut bir arama sırasında bu telefonu hedef telefon olarak ayarlamak 

için yeni ilgili telefon simgesine dokunun. Mevcut arama sessiz beklemeye alınacaktır. Telefon numarasını çevirin.
2. Aramaları birleştirme: Yapılan arama bağlandığında aramaları birleştirmek için sarı daire simgesine dokunun. 

Aramalar birleştirildiğinde daire simgesi yeşile dönecektir.

  

Gelen aramayı mevcut aramayla birleştirme
1. Gelen aramayı kabul etme: Görüşme sırasında gelen aramayı kabul etmek ve mevcut aramayı sessiz beklemeye 

almak için gelen aramanın olduğu telefon simgesine dokunun.
2. Aramaları birleştirme: Gelen arama bağlandığında aramaları birleştirmek için sarı daire simgesine dokunun. 

Aramalar birleştirildiğinde daire simgesi yeşile dönecektir.

  

Aramayı/Aramaları ayırma
Aramayı/aramaları ayırmak için yeşil daire simgesine dokunun. Aramaları tekrar birleştirmek için sarı daire simgesine 
tekrar basın.
Birleştirilmiş aramayı sonlandırma
Birleştirilmiş aramayı bütün katılımcılar için sonlandırmak amacıyla dokunmatik ekrandaki kırmızı ahize simgesine 
dokunun, kulaklığı şarj beşiğine yerleştirin veya kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine dokunun.



33

tü
rk

ç
e

JABRA PRO 9460, JABRA 9460 DUO,  
JABRA PRO 9465 DUO VE JABRA PRO 9470

8.2 BİRDEN FAZLA KULAKLIKLA KONFERANS GÖRÜŞME
Jabra PRO baz istasyonu konferans için üç ilave Jabra PRO kulaklığın bağlanmasını sağlar. İki veya daha fazla ilave 
kulaklık baz istasyonuna bağlı olduğunda ses geniş banttan dar banda değiştirilir.

İlave kulaklık(lar) bağlama
1. Birincil kulaklık şarj beşiğinden alınmış ve onunla görüşme yapılırken ikincil bir kulaklığı görüşmenin yapılacağı 

baz istasyonuna yerleştirin ve ardından dokunmatik ekranda ikincil eşleştirme seçimine dokunun. Eşleştirme 
işlemi birkaç saniye sürecektir. Kulaklıklar eşleştiğinde birincil kulaklıkta iki tonlu bir ses duyulacaktır.

2. İkincil kulaklığı kabul etmek için birincil kulaklıktaki çok fonksiyonlu düğmeye dokunun. Ses artık kulaklıklar 
arasında paylaşılır.

3. Gerektiğinde ilave kulaklık bağlamak için aynı prosedürü tekrarlayın.

Konferansı sonlandırma veya konferanstan ayrılma
Birincil kulaklık kullanıcısı telefonu kapatarak konferansı sonlandırabilir. Görüşme bütün kulaklıklar için sonlandırılır.
Konuklar kulaklıklarındaki çok fonksiyonlu düğmeye dokunarak veya kulaklığı baz istasyonuna yerleştirerek 
konferanstan ayrılabilir. Konferans görüşme diğer bütün kulaklıklar için hâlâ etkindir.

Sürekli konferans modu
Sürekli konferans modunda kalmak mümkündür.
1. Jabra Control Center'ı başlatın ve ´Headset´ (Kulaklık) sekmesini seçin.
2. Deselet ‘End headset conference when call ends’ (Arama bittiğinde kulaklık konferansını sonlandır)  

seçimini kaldırın. 

8.3 ARAMA SIRASINDA AHİZE VE KULAKLIK ARASINDA GEÇİŞ YAPMA
Telefonda görüşme yaparken görüşmeyi yarıda kesmeden Jabra PRO kulaklık ve masaüstü telefon ahizesi veya 
cep telefonu arasında geçiş yapabilirsiniz.

Masaüstü telefon
Masaüstü telefondan kulaklığa geçme
1. Kulaklığı şarj beşiğinden alın. Gerektiğinde masaüstü telefonunuzdaki kulaklık düğmesine basın. Ses masaüstü 

telefondan kulaklığa aktarılacaktır.
2. Masaüstü telefonun ahizesini yerine koymayın, aksi takdirde arama sonlanacaktır.

Kulaklıktan masaüstü telefon ahizesine geçme (uzaktan arama kontrolü olmadan)
1. Masaüstü telefonun ahizesini kaldırın.
2. Kulaklığı şarj beşiğine yerleştirin veya kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine dokunun ya da dokunmatik 

ekranda masaüstü telefon simgesine dokunun. Ses kulaklıktan masaüstü telefona aktarılacaktır.

Kulaklıktan masaüstü telefon ahizesine geçme (uzaktan arama kontrolü ile)
1. Masaüstü telefonun ahizesini kaldırın.
2. Uzaktan arama kontrolünün etkinleştirilmesi ile ilgili bilgi için masaüstü telefonunuzun kullanma kılavuzuna 

bakınız. Bazı durumlarda, masaüstü telefondaki bir düğmeye basmanız gerekirken diğer durumlarda bu işlem 
otomatik olarak yapılacaktır.

Cep telefonu
Cep telefonundan kulaklığa geçme
1. Sesi cep telefonundan kulaklığa aktarmak için kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine dokunun.
2. Arama bitene kadar cep telefonunda aramayı sonlandırmayın.
Alternatif olarak cep telefonunun menüsünü kullanarak ses cep telefonu ve kulaklık arasında aktarılabilir. Ayrıntılı 
bilgi için cep telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakınız.

8.4 SON NUMARAYI TEKRAR ARAMA
Jabra PRO son aranan numarayı tekrar arayabilir (sadece desteklenen yazılım telefonlarında ve cep telefonlarında). 
Son numarayı tekrar arama uyumu için yazılım telefonunun veya cep telefonunun kullanma kılavuzuna bakınız.

Son numarayı tekrar arama
1. Gerektiğinde yazılım telefonunu/cep telefonunu hedef telefon olarak ayarlamak için dokunmatik ekrandaki 

yazılım telefonu/cep telefonu düğmesine basın.
2. Son aranan numarayı tekrar aramak için kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine iki kez dokunun.
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8.5 ARAMA BAĞLANTI KESİNTİSİNİ ÖNLEME (DESTEKLENMEYEN YAZILIM 
TELEFONLARI)

Desteklenmeyen bir yazılım telefonundan arama veya web konferans yaparken masaüstü telefona ya da 
cep telefonuna gelen aramalar yazılım telefonu görüşmesi veya web konferans bağlantısını otomatik olarak 
kesecektir. Bağlantı kesintisini önlemek için dokunmatik ekranda yazılım telefonu simgesine dokunarak yazılım 
telefonu alt menüsünü açın ve ardından arama yapmadan veya web konferans başlatmadan önce PC Audio 
Communication (Bilgisayar Ses İletişimi) üzerine dokunun.
Desteklenen yazılım telefonlarının güncel listesi için lütfen www.jabra.com/direct adresindeki Jabra web sitesini 
ziyaret edin.

PC & SOFTPHONE  
(PC VE YAZILIM TELEFONU) 

PC Audio Communication  
(PC Ses İletişimi) 

Dial Pad (Tuş Takımı)

8.6 MASAÜSTÜ TELEFON VE CEP TELEFONU GÖRÜŞMELERİNİN KAYDEDİLMESİ
Masaüstü telefon ve cep telefonu görüşmeleri Windows Ses Kaydedicisi gibi üçüncü taraf yazılım kullanılarak 
bilgisayara kaydedilebilir. Masaüstü telefon veya cep telefonu görüşmelerini kaydetmek için dokunmatik ekran 
ayarlar menüsünde veya Jabra Control Center'da görüşme kaydı etkinleştirilmelidir.

Dokunmatik ekranı kullanarak görüşme kaydını etkinleştirme
1. Ayarlar menüsünü açmak için dokunmatik ekranda araç simgesine  dokunun.
2. Görüşme kaydını etkinleştirmek için Base Settings (Baz İstasyonu Ayarları) > Enable Recording (Kaydı Etkinleştir) 

üzerine dokunun.
3. İşlem tamamlandığında menüden çıkmak için geri okuna basın.

Artık masaüstü telefon ve cep telefonu görüşmeleri üçüncü taraf yazılım kullanılarak bilgisayara kaydedilebilir.

BASE SETTINGS (BAZ İSTASYONU AYARLARI)

Enable recording  
(Kaydı etkinleştir) 

Screen brightness 
 (Ekran parlaklığı)

Screen dimmer timeout 
(Ekran kararma süresi) 
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Mevcut etkin görüşmenin kaydedilmesi (sadece masaüstü telefon ve cep telefonu)
1. Arama sırasında arama seçenekleri menüsünü açmak için dokunmatik ekranda arama seçenekleri simgesine 

 dokunun.
2. Mevcut görüşme kaydını etkinleştirmek için Enable Recording (Kaydı Etkinleştir) üzerine dokunun.
3. İşlem tamamlandığında menüden çıkmak için geri okuna basın.

Sadece mevcut görüşmenin kaydedileceğini lütfen dikkate alın.

Jabra Control Center'ı kullanarak görüşme kaydını etkinleştirme
1. Jabra Control Center'ı başlatın ve ´Audio´ (Ses) sekmesini seçin.
2. ´Forward desk phone call to PC for recording´ (Masaüstü telefon görüşmesini kayıt için bilgisayara ilet) 

seçeneğini işaretleyin ve ´Apply´ (Uygula) üzerine tıklayın.

Artık masaüstü telefon görüşmeleri üçüncü taraf yazılım kullanılarak bilgisayara kaydedilebilir.

NOT: Görüşmelerin gizli bir şekilde kaydedilmesi yasa dışı olabilir. İzin almadan görüşmeleri kesinlikle kaydetmeyin.
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9. GELİŞMİŞ JABRA PRO ÖZELLİKLERİ

9.1 SAFETONE™ İŞİTME KORUMASI
SafeTone™ akustik şok ve gürültü gibi potansiyel risklere karşı etkili işitme koruması sağlar. SafeTone™, PeakStop™ 
ve Intellitone™ olmak üzere iki bileşenden oluşur.
PeakStop™ akustik şok koruması

PeakStop™ 118dB(A)'nın üzerindeki sesleri otomatik olarak bastırarak akustik şoka karşı işitme koruması sağlar.  
PeakStop™ sadece Jabra tarafından sunulmaktadır.

IntelliTone™ gürültüye karşı koruma
IntelliTone™ akustik şok ve gütültüye karşı dört koruma seviyesi sunar. IntelliTone(™) ayarları Jabra Control Center'da 
'Audio' (Ses) sekmesinden veya dokunmatik ekran ayarları menüsünde Phone settings (Telefon ayarları) > Intellitone 
(Intellitone) ile değiştirilebilir. IntelliTone(™) özelliği sadece Jabra'da bulunmaktadır.

Koruma seviyesi Kriter

Seviye 0 (varsayılan) Temel koruma (118dB(A) üzeri)

Seviye 1* Telefonda/günde 4 saatten az

Seviye 2* Telefonda/günde 4-8 saat

Seviye 3* Telefonda/günde 8 saatten fazla

Seviye 4 (TT4) Avustralya'da tavsiye edilen koruma seviyesi (Telstra)

*Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 6 Şubat 2003 tarihli 2003/10/EC sayılı Direktifine uygundur.

9.2 KABLOSUZ KAPSAMA ALANI
Jabra PRO maksimum 150 metrelik kablosuz kapsama alanını destekler. Fiziksel engeller ve elektromanyetik parazit 
nedeniyle bu alan daralabilir.
Kulaklığın ses kalitesi kulaklık baz istasyonundan uzaklaştıkça yavaş yavaş bozulur ve baz istasyonuna yaklaştıkça 
düzelir. Kulaklık kapsama alanından tamamen çıktığında, kulaklıktan her birkaç saniyede bir özel sesli bir ton  
(üç hızlı azalan nota) duyulacaktır. 
Kapsama alanı dışına çıktığında kulaklıkla görüşme yapılıyorsa ses kesilir; ancak baz istasyonunda arama 120 saniye 
etkin kalacaktır. Aramanın ses bağlantısını yeniden kurmak için baz istasyonunun kapsama alanına dönün.
Kulaklık baz istasyonunun kapsama alanı dışında bir saatten fazla kalırsa pili korumak için kapanacaktır.

Dokunmatik ekrandan kablosuz kapsama alanının değiştirilmesi
1. Ayarlar menüsünü açmak için dokunmatik ekranda araç simgesine  dokunun.
2. Tap Base settings (Baz istasyonu ayarları) > Wireless range (Kablosuz kapsama alanı) üzerine dokunun.
3. Gerekli kablosuz kapsama alanını seçmek için dokunun: Ultra Düşük, çok düşük, Dşk veya normal. Normal 

varsayılan olarak seçilidir.
4. Ayarları uygulamak için onayla simgesine dokunun ve baz istasyonunu sıfırlayın.

9.3 GENİŞ BANT SES
Jabra PRO hem geniş bant hem de dar bant sesi destekler. Geniş bant ses pil kullanım süresini azaltır, fakat daha 
iyi bir ses kalitesi sunar.
Dar bant masaüstü telefonlarda varsayılan olarak etkindir. Geniş bant yazılım telefonlarında varsayılan olarak etkindir. 
Cep telefonları geniş bant ses kullanamaz.

Dokunmatik ekrandan geniş bant ses ayarlarının değiştirilmesi
1. Ayarlar menüsünü açmak için dokunmatik ekranda araç simgesine  dokunun.
2. Phone settings (Telefon ayarları) > Desk phone / Softphone (PC) (Masaüstü telefon / Yazılım telefonu (PC)) 

üzerine dokunun.
3. Etkinleştirmek için Enable wideband audio (Geniş bant sesi etkinleştir) seçeneğine dokunun.
4. İşlem tamamlandığında menüden çıkmak için geri okuna basın.

Jabra Control Center'dan geniş bant ses ayarlarının değiştirilmesi
1. Jabra Control Center'ı başlatın ve ´Audio´ (Ses) sekmesini seçin.
2. ´Enable wideband audio for´ (Geniş bant sesi şunun için etkinleştir) seçeneği altında uygun kutuyu işaretleyin 

ve ardından ´Apply´ (Uygula) üzerine tıklayın.
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9.4 SESLİ UYARILAR
Masaüstü telefon, yazılım telefonu veya cep telefonu arasında geçiş yapıldığını belirtmek için İngilizce bir sesli 
uyarı veya müzik tonu seçin. 

Dokunmatik ekrandan sesli uyarı ayarının değiştirilmesi
1. Ayarlar menüsünü açmak için dokunmatik ekranda araç simgesine  dokunun.
2. Tap Headset settings (Kulaklık ayarları) > Voice Announcements (Sesli Uyarılar) üzerine dokunun.
3. English voice (İngilizce ses) veya Off (tones only) (Kapalı (sadece tonlar)) seçimini yapmak için dokunun.  

Off (tones only) (Kapalı (sadece tonlar)) varsayılan olarak seçilidir.
4. İşlem tamamlandığında menüden çıkmak için geri okuna basın.

Jabra Control Center'dan sesli uyarı ayarının değiştirilmesi
1. Jabra Control Center'ı başlatın ve ´Headset´ (Kulaklık) sekmesini seçin.
2. ´Target change indication´ (Hedef değişim göstergesi) seçeneği altında uygun kutuyu işaretleyin ve ardından 

´Apply´ (Uygula) üzerine tıklayın.

9.5 TON AYARLARI
Bütün sesler için mevcut olan önceden ayarlanmış üç ekolayzer ayarından birini seçin: Tiz, Normal (varsayılan) ve Bas.

Dokunmatik ekrandan ton ayarlarının değiştirilmesi
1. Arama sırasında arama seçenekleri menüsünü açmak için dokunmatik ekranda arama seçenekleri simgesine 

 dokunun.
2. Ton ayarı menüsünü açmak için Tone Setting (Ton Ayarı) üzerine dokunun.
3. İstediğiniz ton ayarını işaretleyin. Normal varsayılan olarak seçilidir.
4. İşlem tamamlandığında menüden çıkmak için geri okuna basın.

Jabra Control Center'dan ton ayarlarının ayarlarının değiştirilmesi
1. Jabra Control Center'ı başlatın ve ´Audio´ (Ses) sekmesini seçin.
2. ´Tone setting´ (Ton ayarı) seçeneği altında uygun kutuyu işaretleyin ve ardından ´Apply´ (Uygula) üzerine tıklayın.

9.6 BİLGİSAYARDA MÜZİK VEYA SES DİNLEME
Bilgisayarda çalan müziği veya sesi dinlemek için Jabra PRO baz istasyonu ile bilgisayar arasında ses bağlantısı 
kurulmalıdır. Bağlantı kurulduğunda ve etkin arama olmadığında bilgisayarda çalan müzik veya ses (medya 
oynatıcısındaki müzik dâhil) kulaklıkta duyulacaktır. Windows Ses ve Ses Aygıtları kontrol panelinde Jabra cihazı 
seçilmelidir. Otomatik ses bağlantısı varsayılan olarak etkindir. 
Baz istasyonu ile bilgisayar arasında ses bağlantısı kurma/ses bağlantısını kesme
1. Jabra Control Center'ı başlatın.
2. Üstteki araç çubuğunda ´open/close audio link´ (ses bağlantısı kur/kes) seçeneğine tıklayın.
Ya da Windows görev çubuğundaki Jabra simgesine sağ tıklayın ve ´Open Audio Link´ (Ses Bağlantısı Kur) veya 
´Close Audio Link´ (Ses Bağlantısını Kes) opsiyonunu seçin.

9.7 AYGIT YAZILIMI GÜNCELLEŞTMELERİ
Aygıt yazılımı güncelleştirmeleri Jabra PRO 930'un performansını iyileştirir veya cihaza yeni fonksiyonlar katar.
Aygıt yazılımının güncelleştirilmesi
Jabra Direct ile tüm cihazlarınız için en son aygıt yazılımlarını manuel olarak denetleyebileceğiniz gibi, yeni bir 
aygıt yazılımı mevcut olduğunda Jabra Direct size bunu otomatik olarak bildirebilir.
Dikkat: Jabra Direct eğer Jabra Express ile topluca dağıtıldıysa, Jabra Direct aygıt yazılımı güncelleştiricisine sahip 
olmaz.

9.8 HIRSIZLIĞA KARŞI KORUMA
Baz istasyonunda güvenlik kablosu takmak için bir Kensington Güvenlik Yuvası vardır. Baz istasyonunu masanızda 
emniyet altına almak için, Kensington Güvenlik Yuvası ile kullanmak üzere bir güvenlik kablosu satın alın ve kabloyla 
birlikte verilen talimatları uygulayın.
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10. SIKÇA SORULAN SORULAR VE SORUN GİDERME
S: Kulaklığımı cep telefonumla nasıl kullanabilirim? (sadece Jabra PRO 9465 DUO ve Jabra Pro 9470)
C: Jabra PRO 9465 Duo veya Jabra PRO 9470 baz istasyonunun Bluetooth kullanarak cep telefonu ile 

eşleştirilmesi gerekecektir.
•	 Kulaklığı eşleştirme moduna getirmek için dokunmatik ekranda cep telefonu kurulum sihirbazını çalıştırın.
•	  Cep telefonunuzda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth'u eşleştirme moduna getirin. Ayrıntılı bilgi 

için cep telefonunun kullanma kılavuzuna bakınız.
•	  Eşleştirmek için mevcut Bluetooth aygıtları listesinde Jabra PRO 9465 Duo veya Jabra Pro 9470'i bulun ve 

seçin. PIN kodu sorulursa eşleştirmeyi kabul etmek için 0000 (dört sıfır) girin.

S: Jabra PRO 9465 DUO veya Jabra PRO 9470'e aynı anda kaç Bluetooth aygıtı bağlanabilir?
C: Bir.

S: Kulaklığımı Jabra PRO baz istasyonuyla nasıl eşleştireceğim?
C: Kulaklığı daha önce eşleştirilmediği bir Jabra PRO baz istasyonuna yerleştirirseniz dokunmatik ekran eşleştirmeyi 

birincil ya da ikincil aygıt olarak kabul edip etmediğinizi sorar. İkincil eşleştirme sadece konferans görüşme 
içindir. İkincil olarak eşleştirmeyi seçerseniz bağlantı sadece sonraki (ya da mevcut) görüşmenin sonuna kadar 
geçici olarak kurulacaktır. 

S: Kulaklığımı Jabra PRO 9400 serisinden başka bir baz istasyonuna yerleştirebilir miyim?
C: Evet. Kulaklık Jabra PRO 9400 serisi herhangi bir baz istasyonuna yerleştirilebilir.

S: Kulaklığımı üçüncü şahıslara ait bir DECT telefonla doğrudan eşleştirebilir miyim?
C: Hayır. Kulaklık sadece Jabra PRO 9400 serisi herhangi bir baz istasyonuyla eşleştirilebilir.

S: Bilgisayarım neden Jabra PRO baz istasyonunu algılamıyor?
C: Baz istasyonunu bilgisayarın başka bir USB portuna bağlamayı deneyin. Baz istasyonu ile USB portu arasında 

doğrudan bağlantı olması tavsiye edilir (USB hub olmadan).

S: Kulaklığım neden masaüstü telefon/yazılım telefonuyla çalışmıyor?
C: Aşağıdakileri kontrol edin:

•	 Kulaklık pilinin şarj edilmiş olduğundan emin olun.
•	  Kulaklığın baz istasyonunun kapsama alanında olduğundan emin olun. Çevresel koşullara bağlı olarak 

maksimum 150 metre. Jabra PRO 9465 DUO veya Jabra PRO 9470 ile Bluetooth bağlantısı kullanıyorsanız 
cep telefonunun baz istasyonunun kapsama alanında (10 m) bulunduğundan emin olun.

•	  Kulaklık ve baz istasyonunun eşleştirildiğinden emin olun. Eşleştirme işlemini başlatmak için kulaklığı şarj 
beşiğine yerleştirin.

S: Masaüstü telefonumu kullanmayı denediğimde neden hiçbir şey olmuyor?
C: Aşağıdakileri kontrol edin:

•	 Baz istasyonunun açık olduğundan emin olun.
•	 Masaüstü telefonun dokunmatik ekranda mevcut hedef olduğundan emin olun.
•	  Masaüstü telefon ile baz istasyonu arasında ses bağlantısı olduğundan emin olun. Ses bağlantısı kurmak 

için kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine ya da dokunmatik ekrandaki ses bağlantısını etkinleştir 
simgesine dokunun.

•	  Açık bir telefon hattı olduğundan emin olun. Bir telefon hattı açmak için masaüstü telefonun ahizesini 
kaldırın veya masaüstü telefondaki kulaklık düğmesine basın.

•	 Dokunmatik ekranda masaüstü telefon kurulum sihirbazını tekrar çalıştırın.

S: Karşı taraf konuşmadığında neden kulaklıktan hafif bir gürültü geliyor?
C: Kulaklığın hoparlör sesi çok yüksek olabilir. Sesi kısmak için parmağınızı dokunmatik panel üzerinde aşağı 

doğru kaydırın.

S:  Masaüstü telefonumla konuşurken karşı taraf beni neden duyamıyor?
C: Uygun arama sesi veya mikrofon ses seviyesi ayarları yanlış yapılmış olabilir. Dokunmatik ekranda masaüstü 

telefon kurulum sihirbazını yeniden çalıştırın veya bu kılavuzun 3. Bölümünü okuyun.

S: Kulaklığın pilini değiştirebilir miyim?
C: Evet. Jabra PRO pil değişim seti satın alabilirsiniz (Jabra tedarikçinizle temas kurun veya www.jabra.com 

adresini ziyaret edin). Değişim seti ile birlikte verilen ayrıntılı değişim talimatlarını takip edin.

S: Kulaklığımdan neden cızırtı duyuyorum?
C: Aygıtınızın doğru bir şekilde kurulduğunu varsayarak, telefonunuz kulaklığın kullandığı radyo sinyallerinden 

etkileniyor olabilir. Bu sorunu çözmek için kulaklığın baz istasyonunu telefondan en az 30 cm uzağa yerleştirin. 
Ya da aygıtınızın kablosuz kapsama alanını daraltın.
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S: Bilgisayardan gelen sesi veya müziği kulaklığımdan neden duyamıyorum?
C: Aşağıdakileri kontrol edin:

•	  Jabra PRO'nun Windows ses kontrol panelinde ve yazılım telefonu yazılımında mevcut ses aygtı olarak 
seçildiğinden emin olun.

•	  Bilgisayarınızla olan ses bağlantısının etkin olduğundan emin olun. Windows görev çubuğundaki  
Jabra Aygıt simgesine sağ tıklayın ve Open Audio Link (Ses Bağlantısı Kur) opsiyonunu seçin.

•	 Jabra Direct'te yazılım telefonunun etkin olduğundan emin olun.

S:  Masaüstü telefonumdan arama yaparken, GN1000 Uzaktan Ahize Kaldıracı ahizeyi kaldırıyor, ancak 
arama bağlanmıyor.

C: Baz istasyonunun masaüstü telefonun kulaklık portuna değil ahize portuna bağlı olduğundan emin olun. 
GN1000, kulaklık portuyla birlikte kullanılamaz.

S:  Ahize kaldıracı kullanmadan masaüstü telefonumdan arama yapma ve arama cevaplama işlemlerini 
otomatik olarak yapmak mümkün mü?

C: Evet, masaüstü telefonunuzun elektronik telefon açma anahtarı varsa bu mümkün. Telefonunuzun bu özellikle 
uyumlu olup olmadığını öğrenmek için satıcınıza danışın ve/veya www.jabra.com adresinden destek hizmeti 
alanına başvurun.

S: Kulaklığımı şarj beşiğinden aldığımda yazılım telefonum için otomatik arama sesi ayarlanabilir mi?
C: Evet, kulaklık şarj beşiğinden alındığında Jabra PRO hedef masaüstü telefon veya yazılım telefonundan 

otomatik olarak arama sesi almak için yapılandırılabilir. Otomatik arama sesleri masaüstü telefon ve yazılım 
telefonları için ayrı olarak yapılandırılabilir. Varsayılan olarak masaüstü telefonlar etkin ve yazılım telefonları 
devre dışıdır. 
1. Jabra Control Center'ı başlatın ve ´Desk phone´ (Masaüstü telefon) sekmesini seçin.
2.  ́Open link when headset is undocked´ (Kulaklık şarj beşiğinden alındığında bağlantı kur) ayarını seçin / 

seçimi kaldırın ve ardından ´Apply´ (Uygula) üzerine tıklayın.

S:  Masaüstü telefonumun elektronik telefon açma anahtarı kulaklığımla neden çalışmıyor?
C: Lütfen uyum ve yapılandırma ayarları için masaüstü telefonunuzun kullanma kılavuzuna bakınız. Ya da  

www.jabra.com/PRO9400 adresini ziyaret edin.

S: Jabra PRO ile telefonlar dinlenebilir mi?
C: Yetkisiz erişim riski sınırlıdır. Jabra PRO, 64 bit şifreleme özelliği kullanır.

S: Wi-Fi aynı yerde bulunan Jabra PRO kulaklığımı etkiler mi?
C: Hayır. Jabra PRO 9465 Duo ve Jabra PRO 9470 Bluetooth portları uyarlanabilir frekans atlama teknolojisi 

kullanır; böylece Wi-Fi tarafından bloke edilen kanallar kullanılmaz.

S: Jabra PRO kulaklığın kapsama alanı nedir?
C: Jabra PRO'nun kapsamı alanı maksimum 150 m'dir (baz istasyonu ile kulaklık arasındaki mesafe). Kapsama 

alanı kulaklığın kullanıldığı ortama göre değişir.

S: Birden fazla kulaklıkla konferans görüşme yapabilir miyim?
C: Evet, Jabra PRO baz istasyonu toplam dört kulaklıkla eşleştirilebilir: bir birincil ve üç ikincil kulaklık.

S: Baz istasyonundan uzaktayken enerji tasarrufu için kulaklığımı kapatabilir miyim?
C: Evet. Kulaklığı kapatmak için kulaklığın çok fonksiyonlu düğmesine beş saniye basılı tutun. Kulaklığı tekrar 

açmak için şarj beşiğine yerleştirin veya çok fonksiyonlu düğmeye basın.

S: Jabra PRO kulaklıkla konuşma süresi nedir?
C: Geniş bant görüşme modu için yaklaşık 8 saat ve dar bant görüşme modu için yaklaşık 10 saat.

S: Kafa bandım / kulak kancam / boyun bandım kırıldı. Yenisini nasıl satın alabilirim?
C: Yerel Jabra satıcınıza başvurun. Gerekli parça numarası bu kılavuzun isteğe bağlı aksesuarlar bölümünde 

bulunabilir.

S: Kulaklığımdaki ses neden bazen ses kesiliyor?
C: Ses, dock ünitesindeki şarj pimlerine dokunulduğunda bazen kesilebiliyor. Bu durumla karşılaştığınızda: 

1. Yazılım telefonunuzla yaptığınız aramanın (örn. Skype araması) bekletilmediğinden veya çaldığınız müziğin 
duraklatılmış olmadığından emin olun. 
2. Yazılım telefonunuzu veya müzik çalarınızı kapatıp yeniden çalıştırın.
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11. TEKNİK ÖZELLİKLER

11.1 BÜTÜN JABRA PRO KULAKLIKLAR
Çalışma ortamı: 
-10˚C ila +55˚C (şarj olurken: 0˚C ila +40˚C); Yoğunlaşmayan maksimum bağıl nem oranı %95.
Arama kontrolü: 
Kulaklığın arama cevaplama, arama sonlandırma, sesli arama, arama reddetme, son numarayı tekrar arama, 
bekleyen aramalar arasında geçiş yapma özellikli çok fonksiyonlu düğmesi; ayrıca şarj beşiğine yerleştirilerek 
arama sonlandırılabilir, beşikten alınarak arama cevaplanabilir.
Ses kontrolü ve mikrofonun sessize alınması: 
Kulaklıktaki dokunmatik panel aracılığıyla kontrol edilir.
Görsel gösterge: 
Çok renkli LED arama durumu, pil seviyesi, eşleştirme durumu ve diğer olayları belirtir.
Sesli göstergeler: 
Gelen arama, düşük pil seviyesi, ses seviyesi, mikrofonun sessize alınması ve diğer olayları belirten tonlar; hedef 
telefon İngilizce ses etiketi ya da hedef telefona özel melodi ile belirtilebilir.
Ses kalitesi: 
DSP gürültü azaltma özelliği; yankı önleme fonksiyonu; ton kontrolü; dar bant ve geniş bant ses (telefon türüne göre 
seçilebilir).
Yazılım güncellemesi: 
Jabra PRO baz istasyonuna yerleştirildiğinde USB arayüzü aracılığıyla güncellenebilir.
Şarj: 
Jabra PRO baz istasyonundayken
PC tabanlı yapılandırma: 
Bütün ayarlar kaydedilebilir ve yedekleme ve çoklu kurulum işlemleri için bilgisayardan yüklenebilir.
Kablosuz standart: 
(CAT - iq) Avrupa DECT ve ABD DECT standardı.
DECT kapsama alanı: 
Avrupa DECT için; Jabra PRO baz istasyonu ile kulaklık arasında maksimum 150 metre.
ABD DECT için; Jabra PRO baz istasyonu ile kulaklık arasında maksimum 135 metre.
DECT frekansları: 
AB DECT: 1,88 - 1,90 GHz.
ABD DECT: 1,92 - 1,93 GHz.
Hoparlör(ler): 
Geniş bant hoparlör.

11.2 JABRA PRO 9470 KULAKLIK
Pille Konuşma Süresi: 
Maksimum 9 saat - Dar bant ses.
Maksimum 7 saat - Geniş bant ses.
Pil bekleme süresi: 
Maksimum 38 saat.
Takma şekilleri: 
Kulak kancası, kafa bandı, boyun bandı.
Hoparlörler: 
1
Mikrofon: 
Noise BlackoutTM teknolojili çift mikrofon
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11.3 JABRA PRO 9460 KULAKLIK
Pille Konuşma Süresi: 
Maksimum 10 saat - Dar bant ses.
Maksimum 7 saat - Geniş bant ses.
Pil bekleme süresi:
Maksimum 38 saat.
Takma şekilleri: 
Kulak kancası, kafa bandı, boyun bandı (isteğe bağlı aksesuar olarak ürünle birlikte verilir ya da ayrı olarak satılır)
Hoparlörler: 
1
Mikrofon: 
Gürültü önleyici tek mikrofon

11.4 JABRA PRO 9460 DUO VE JABRA PRO 9465 DUO KULAKLIKLAR
Pille Konuşma Süresi: 
Maksimum 10 saat - Dar bant ses.
Maksimum 7 saat - Geniş bant ses.
Pil bekleme süresi: 
Maksimum 38 saat.
Takma şekilleri: 
Kafa bandı
Hoparlörler: 
2 (çift mono)
Mikrofon: 
Gürültü önleyici tek mikrofon

11.5 JABRA PRO KULAKLIK PİLİ
Pil tipi: 
Lityum İyon
Pil kapasitesi: 
315 mA/h, tipik
Pil ömrü: 
Minimum 500 şarj döngüsü (günde 8 saat kullanıldığında 3 yıldan uzun)
Pil şarj süresi: 
2 saat
Raf ömrü: 
Kulaklık kapalıyken en az 6 ay şarjını korur; bu süre zarfında tekrar şarj edilmesi gerekmez.
Pil Değişimi: 
Normal kullanımda pil ömrü yaklaşık olarak 3 yıldır. Kulaklığınız için pil değişim seti sipariş etmekle ilgili ayrıntılı 
bilgi için Jabra satıcınızla görüşün.

11.6 JABRA PRO DOKUNMATİK EKRANLI BAZ İSTASYONU
Jabra PRO baz istasyonu aşağıdaki teknik özelliklere sahiptir. 
Boyutlar: 
160 mm x 94 mm x 82 mm
Dokunmatik ekran: 
2,4 inç dokunmaya duyarlı TFT; Q-VGA çözünürlük.
Dokunmatik ekran fonksiyonları: 
Gelişmiş arama yönetimi, sistem yapılandırma ve kurulum sihirbazı.
Şarj beşiği: 
Ürünle birlikte verilen Jabra PRO kulaklıkla uyumludur; manyetik bağlantıya sahiptir; yeni kulaklık yükselmelerine 
uyum sağlamak için kolayca değiştirilebilir.
Ses: 
Dokunmatik ekran kullanıldığında dâhili hoparlörden zil sesi ve/veya sesli uyarı duyulur.
Ses bandı genişliği: 
Dar bant veya geniş bant



42

tü
rk

ç
e

JABRA PRO 9460, JABRA 9460 DUO,  
JABRA PRO 9465 DUO VE JABRA PRO 9470

Masaüstü telefon bağlantıları: 
Ahize için RJ-11, telefon gövdesi (ya da kulaklık portu) için RJ-11, AUX (elektronik telefon açma anahtarı veya 
GN1000 ahize kaldıracı) için RJ-45
Uygun arama sesi düğmesi ve mikrofon ses seviyesi düğmesi: 
Sadece PRO 9460 ve 9465 Duo modelleri. Elektromekanik düğmeler.
Uzaktan arama kontrolü standartları: 
GN1000, Jabra IQ EHS, Cisco, DHSG, MSH ve Siemens optiPoint. Hepsi için ayrı olarak satılan ek bir kablo ve/veya 
ekipman gerekir; gelecekte daha fazla standart çıkabilir; bunlar yazılım güncellemeleri ile eklenebilir. GN1000 
varsayılan olarak desteklenir ve ek yapılandırma gerektirmez.
Meşgul ışığı göstergesi: 
2,5 mm jak konnektörü (aksesuar olarak ayrı satılır)
PC konnektörü: 
Mikro USB
Aygıt yazılımı güncelleştirmeleri: 
İnternet veya Jabra Direct üzerinden indirilebilir. Dokunmatik ekran için ayrıca dil paketleri mevcuttur.
PC tabanlı yapılandırma: 
Bütün ayarlar kaydedilebilir ve yedekleme ve çoklu kurulum işlemleri için bilgisayardan yüklenebilir.
Yazılım telefonu desteği: 
Skype, Microsoft Office Communicator, Avaya ve Cisco IP Communicator için tam arama yönetimi özelliği sunar; 
diğer yazılım telefonları kulaklığı standart bir ses kartı olarak görür; PC için sürücü güncellemeleri yoluyla başka 
yazılım telefonları eklenebilir. En son güncellemeler için jabra.com/direct adresini ziyaret ediniz.
Hırsızlığa karşı koruma: 
Kensington Güvenlik Yuvası standardı

Bu ürün baz istasyonu ekranında okunabilir yazı karakteri tasarımları oluşturan font yazılım programları içerir. 
Font yazılımı ailesi Frutiger Next olup lisansı Linotype tarafından GN Netcom'a verilmiştir.

11.7 JABRA PRO 9465 DUO VE JABRA PRO 9470 BAZ İSTASYONU  
BLUETOOTH DESTEĞİ

Bluetooth versiyonu: 
BT 2.1, Sınıf 2
Bluetooth kapsama alanı: 
Maksimum 10 m (sınıf 2)
Bluetooth profilleri: 
Kulaklık profili (HSP 1.1), handsfree profili (HFP 1.5), aygıt tanımı profili (DIP 1.3)
Bluetooth eşleştirme: 
1 kulaklık

11.8 KULAKLIK MALZEMELERİ VE ALERJİK ETKİLER
Kafa bandı ataşmanı paslanmaz çelikten yapılmıştır ve yüzey kaplaması nikel içermez. Kafa bandından çevreye 
yayılan nikel miktarı haftada 0,02 μg/cm2'dir. 94/27/EF sayılı AB Direktifine göre bu miktar haftada 0,50 μg/cm2 
olmalıdır. Paslanmaz çelik alaşımından çevreye yayılan nikel miktarı EN 1811:1998 sayılı Avrupa standardına göre 
test edilmiştir.
Diğer takma ataşmanları plastikten yapılmıştır ve bilinen herhangi bir alerjen içermez. Kulak yastıkları vinil içermez. 
Ürünler kullanıcının cildine temas edebilecek herhangi bir nikel, krom ya da doğal lastik içermez.
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11.9 ÜRÜNÜN ELDEN ÇIKARILMASI
Uygulanabilen yerlerde, ürünü yerel yönetmeliklere ve geri dönüşüm prosedürlerine uygun şekilde elden çıkarın. 
Evsel atıkla aynı şekilde elden çıkarmayın. Kulaklığı ateşe atarak elden çıkarmayın aksi takdirde pil patlayabilir. 
Piller zarar gördüğünde de patlayabilir.

11.10 BELGELENDİRME VE GÜVENLİK ONAYLARI
CE
Bu ürün R & TTE Direktifi (99/5/EC) hükümlerine göre CE işareti taşımaktadır. GN işbu belge ile bu ürünün  
1999/5/EC Direktifinin temel şartları ve diğer ilgili koşullarıyla uyumlu olduğunu beyan etmektedir. Ayrıntılı bilgi 
için http://www.jabra.com adresini ziyaret ediniz. 
Bu aygıt AB kapsamında Almanya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, 
Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi) kapsamında 
İsviçre, İzlanda ve Norveç'te kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
FCC
Bu cihaz FCC Kurallarının 15. bölümüne uygundur. Kullanımı aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz zararlı 
parazitlere neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen kullanımdan kaynaklanabilecekler de dâhil olmak üzere her 
türlü parazite karşı dayanıklı olmalıdır.
Kullanıcı kesinlikle cihazda değişiklik ya da modifikasyon yapmamalıdır. Jabra tarafından açıkça onaylanmayan 
değişiklikler ya da modifikasyonlar, kullanıcının bu cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılar.
Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümünde belirtilen koşullara uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların 
sınırlarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, cihazın yerleşim alanlarında kullanımı için zararlı parazitlere 
karşı uygun koruma sağlamak üzere düzenlenmiştir. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir. 
Üreticinin talimatlarına uygun olarak kurulmadığında ya da kullanılmadığında, çevredeki radyo ve televizyon 
sinyallerinde parazit oluşmasına neden olabilir. Ancak belli bir yerde kurulduğunda parazit oluşmasına neden 
olmayacağı garanti edilemez. Cihazın kapatılıp açılması suretiyle belirlenebileceği üzere bu cihaz, radyo ya da 
televizyon alıcısına gelen sinyallerde zararlı parazit oluşmasına neden olursa kullanıcının, aşağıdaki önlemlerden 
biri ya da birkaçıyla bu paraziti ortadan kaldırması önerilir:
•	 Alıcı antenin yönünü değiştirin ya da anteni yeniden konumlandırın.
•	 Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
•	 Cihazı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devreye bağlı bir prize takın.
•	 Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.
Kullanıcı, FCC RF maruziyet yönetmelikleri gereğince baz istasyonunu çevredeki personelden 8 inç (20 cm) ya da 
daha uzağa yerleştirmelidir.
Industry Canada
Kullanımı aşağıdaki iki koşula bağlıdır: (1) Bu cihaz parazite neden olamaz ve (2) Bu cihaz, istenmeyen kullanımdan 
kaynaklanabilecekler de dâhil olmak üzere her türlü parazite karşı dayanıklı olmalıdır. “IC” terimi: Onay/kayıt 
numarasından önceki “IC” terimi, kaydın Industry Canada teknik özelliklerinin karşılandığını belirten Uyum Beyanı 
baz alınarak yapıldığını göstermektedir. Bu, Industry Canada'nın cihazı onayladığı anlamına gelmez.
Beklemede olan uluslararası patent ve tasarım tescil başvuruları
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