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1. welkOM
Bedankt dat u de Jabra Sport Pulse Wireless gebruikt. Wij hopen 
dat u er veel plezier aan zult beleven!

Functies JABRA spoRt pulse WiReless

 � Wireless Sports earphones met Dolby® sound-enhancement 
 � Biometrische hartslagmeter in het oor 
 � Jabra Sport Life-app voor geïntegreerd trainingsbeheer 
 � U kunt muziek en oproepen direct vanaf uw headphones 

bedienen 
 � IP55-gecertificeerd, bestendig tegen schokken, stof, extreme 

temperaturen en vochtigheid. 
 � NFC voor eenvoudig koppelen 
 � Verbindt met alle Bluetooth® Smart-apparaten – telefoons, 

computers, tablets en meer
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2. HeAdSeT OVeRZiCHT

 

Volume 
omhoog

Multifunctionele 
toets

Volume 
omlaag

Indicatie-
lampje

Hartslag-
meter

FitClip (optionele  
draagstijl)

USB-oplaadpoort 
(verwijder  
EarWing)

Sport 
-toets

Microfoon

Oorgel

EarWing



6

n
ed

er
la

n
d
s

jabra PULSE WIrELESS

2.1 INBEgREPEN ACCESSOIRES

Medium

groot

Klein

Groot

Medium

Klein

Extra klein

Micro-USB-kabel

BeschermtasjeFitclips

Oorgels Earwings

Medium plus
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3. dRAGeN

3.1 OORgELS VERWISSELEN 

Voor de optimale geluidservaring probeert u verschillende 
maten oorgels. Zorg dat ze strak en stevig vastzitten in uw oor.



8

n
ed

er
la

n
d
s

jabra PULSE WIrELESS

3.2 EARWINgS VERWISSELEN

Voor een stevige pasvorm tijdens uw workout kunt u 
verschillende EarWing-stijlen proberen.

1. Verwijder de huidige EarWing en trek de nieuwe EarWing 
over de oordop heen. U moet de EarWing wellicht wat 
uitrekken om hem op zijn plaats te krijgen.

  

2. De bovenkant van de EarWing moet stevig in de schelp van 
het oor passen. 
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3.3 DE FITCLIP gEBRUIKEN

Bevestig de Fitclip aan de kabel, en verstel hem voor optimale 
pasvorm.

RegulieRe Fitclip-stiJl

optimAle Fitclip-stiJl

simpele Fitclip-stiJl
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3.4 HARTSLAgMETER

De hartslagmeter bevindt zich in de linker earphone. 

Voor een nauwkeurige meting is het essentieel dat de 
earphones goed passen en dat u de juiste oorgels en EarWings 
voor uw oor draagt. Wij raden u dan ook aan alle oorgels en 
EarWings te proberen.

Om de hartslagsensor in/uit te schakelen houdt u de 
sport-toets 10 seconden ingedrukt. De hartslagsensor is 
standaard ingeschakeld.

3.5 INSTRUCTIEVIDEO'S HOE TE DRAgEN

Op jabra.com/sportpulsewireless  
kunt u video's bekijken over hoe u uw headset moet dragen.



11

n
ed

er
la

n
d
s

jabra PULSE WIrELESS

4. de eARPHONeS OPlAdeN
Trek de EarWing van de rechter earphone uit de weg en maak de 
USB-oplaadpoort vrij. Sluit een USB-kabel of oplader aan op de 
USB-poort om op te laden.

Het duurt ongeveer 2 uur om de earphones volledig op te laden.
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5. VeRBiNdiNG MAkeN
De eerste keer dat u de Jabra Sport Pulse Wireless inschakelt zal 
deze automatisch verbinding proberen te maken met elke 
mobiele telefoon die Bluetooth heeft ingeschakeld.

5.1 VERBINDEN MET EEN NIEUWE OF TWEEDE 
MOBIELE TELEFOON

1. Schakel Bluetooth in op uw mobiele telefoon.

2. Houd de multifunctionele toets op de controller ingedrukt 
totdat het indicatielampje op het rechteroordopje blauw 
knippert. Vervolgens kunt u de toets loslaten.

3. Volg de gesproken instructies om te verbinden met uw 
mobiele telefoon.

let op: Als u twee mobiele telefoons verbonden heeft met uw Jabra Sport Pulse 
Wireless, moet u wellicht selecteren welke telefoon u gebruikt voor oproepen/
muziek/workout. Open simpelweg het Bluetooth-menu van de mobiele telefoon 
die u wilt gebruiken en selecteer de Jabra Sport Pulse Wireless uit de lijst met 
apparaten.
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5.2 VERBINDEN MET EEN NFC-APPARAAT

1. Schakel NFC in op uw mobiele telefoon.

2. Zorg dat de earphones ingeschakeld zijn.

3. Houd de NFC-zone van de earphones (achterzijde van de 
bediening) direct tegen het NFC-apparaat, totdat de 
NFC-verbinding bevestigd is.

Om de verbinding te verbreken herhaalt u deze procedure.
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6. JABRA SPORT life-APP
De Jabra Sport Life-app is een gratis app waarmee u uw workouts 
kunt creëren, bijhouden en personaliseren, tijdens uw workout 
kunt luisteren naar statusupdates, uw hartslag kunt bijhouden 
en nog veel meer.

Android download - google play
ios download - App store
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7. GeBRuikeN 

Volume 
omhoog

Multifunctionele  
toets

Volume 
omlaag

Sport 
-toets
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7.1 OPROEPEN EN MUZIEK

Functie Actie

In-/uitschakelen
Houd de multifunctionele toets 
3 seconden ingedrukt, totdat het 
indicatielampje knippert

Muziek afspelen/
pauzeren Tik op de multifunctionele toets

Oproep 
beantwoorden/
beëindigen

Tik op de multifunctionele toets

Oproep weigeren Dubbeltik op de multifunctionele toets

Laatste nummer 
opnieuw kiezen

Dubbeltik wanneer u niet in gesprek bent 
op de multifunctionele toets

Volume aanpassen Tik op de toets Volume omhoog of 
Volume omlaag

Mute Tik tegelijkertijd op de toetsen Volume 
omhoog en Volume omlaag

Muzieknummer 
overslaan

Houd de toets Volume omhoog of 
Volume omlaag 2 seconden ingedrukt

Batterijstatus
Tik op de toets Volume omhoog of 
Volume omlaag wanneer u niet in 
gesprek bent of naar muziek luistert
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7.2 WORKOUT

Wanneer u de Jabra Sport Life-app (of uw reguliere sport-app) 
gebruikt, kunt u uw workout en hartslag bijhouden en onderweg 
updates beluisteren.

VóóR WoRkout

Sport-app starten Tik op de sport-toets

Workout starten Houd de sport-toets 1 seconde 
ingedrukt

Hartslagsensor in-/
uitschakelen

Houd de sport-toets 10 seconde 
ingedrukt. De hartslagsensor is 
standaard ingeschakeld.

tiJdens WoRkout

Workout pauzeren/hervatten Houd de sport-toets 1 
seconde ingedrukt

Onderweg updates beluisteren Tik op de sport-toets

Updates onderweg  
in-/uitschakelen

Dubbeltik op de sport-
toets
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7.3 MEERDERE OPROEPEN AFHANDELEN

De headset kan meerdere oproepen tegelijk ontvangen en 
afhandelen.

Functie Actie

Het huidige gesprek beëindigen 
en de inkomende oproep 
beantwoorden

Tik op de 
multifunctionele toets

Schakelen tussen een gesprek 
in de wacht en een actief 
gesprek

Houd de multifunctionele 
toets 2 seconden 
ingedrukt

Het huidige gesprek in de 
wacht zetten en de inkomende 
oproep beantwoorden

Houd de multifunctionele 
toets 2 seconden 
ingedrukt

Binnenkomende oproep 
weigeren tijdens een gesprek

Dubbeltik op de 
multifunctionele toets
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7.4 LIJST VAN STEMBEgELEIDINg

klik om te luis-
teRen WAt u hooRt

Om Jabra Sport Pulse wireless te verbinden gaat 
u naar het Bluetooth-menu van uw telefoon en 
selecteert u het in de lijst

Verbonden

Twee apparaten verbonden

Verbinding verbroken

Opnieuw kiezen

Batterij raakt leeg

Batterij half opgeladen

Batterij volledig opgeladen

Mute-stand aan

Mute-stand uit

Verbinding wordt geannuleerd

Geluidssignalen aan

Geluidssignalen uit
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klik om te luis-
teRen WAt u hooRt

Bluetooth smart aan

Bluetooth smart uit

Bluetooth smart verbonden

Bluetooth smart-verbinding verbroken

Geen apparaat verbonden
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8. klANTeNSeRViCe
8.1 VEELgESTELDE VRAgEN

Bekijk de veelgestelde vragen op Jabra.com/sportpulsewireless

8.2 UW HEADSET ONDERHOUDEN

 � Zorg er altijd voor dat de headset tijdens opslag 
uitgeschakeld en goed beschermd is.

 � Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (meer dan 
65°C of minder dan -10°C). Dit kan de levensduur van de 
batterij aanzienlijk bekorten en de werking van de headset 
nadelig beïnvloeden.
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9. TeCHNiSCHe SPeCifiCATieS
JABRA spoRt pulse WiReless speciFicAtie

gewicht: 16 g

Afmetingen: H 18mm x B 21mm x D 32mm

Microfoons: MEMS-microfoon

Luidspreker: 6mm dynamische luidspreker

gebruiksbereik: 10m (afhankelijk van telefoon)

Bluetooth-versie: 4.0

gekoppelde apparaten: Tot 8 verbindingen, twee tegelijkertijd 
verbonden (MultiUse™)

Ondersteunde Bluetooth-
profielen:

A2DP (v1.2), Hands Free-profiel (v1.6), 
Headset-profiel (v1.2), AVRCP (v1.4)

Bellen/muziek afspelen: Tot 4,5 uur (5 uur op half volume)

Standby-tijd: Tot 10 dagen

gebruikstemperatuur: -10°C tot 55°C

Bewaartemperatuur: -10°C tot 65°C

Koppelingswachtwoord of PIN: 0000
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