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A Kõnele vastamine / lõpetamine
B Staatuse ekraan
C Laadimisseadme indikaatortuli 
D Laadimispistik
E Helitugevuse reguleerimise puutepaneel
F Mikrofon
G Kõrva sang
H Kõrva geel
I Kinnitusklipp

Sinu Jabra Stone funktsioonid:
- vastab ja lõpetab kõne
- viimase numbri kordusvalimine
- helitugevuse reguleerimine
- häälvalimine
- kahe seadmega koos ühendumine – (näiteks arvuti ja mobiiltelefoniga )
- kuulata muusikat oma  toega telefonist
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Spetsifikatsioonid:
- Kõneaeg kuni 8 tundi(2 tundi peakomplektiga ning lisa 6 tundi kaasaskantava laadimisvahendiga)
- 2 Mikrofoni.
- Digitaalse heli võimendus DSP tehnoloogiaga.
- Müra vähendus saadetud ja vastuvõetud heli puhul.
- Mürast sõltuv helitugevus* (Helitugevus määratakse automaatselt kui sisenete kõrge müratasemega ruumi)
- Automaatne helitugevuse määramine sissetulevate kõnede puhul (Helitugevust muudetakse automaatselt, kui 
sissetulev kõne on liiga vaikne)
-  Audio shock protection – ootamatu tugev heli vaigistatakse automaatselt
- Sobib   2.1 versiooniga, toetab peakomplekt ning käed-vaba profiile, Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP) muusika mängimiseks ja Simple Secure Pairing ühendamiseks mobiiltelefoniga, millel ei kasutata PIN koodi.
- e-SCo abil garanteeritud kõrgem heli kvaliteet.
- Kuni 128 bitine krüptsoon.

Muusika:
- Muusika kuulamise võimalus kuni 2 tundi peakomplektiga ning 6 tundi kaasaskantava laetava laadijaga, ooteaeg kuni 
12 päeva (laetav laadija ning peakomplekt koos)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) muusika mängimiseks

Seade:
- Sisse/Välja lülitamine toimub automaatselt . Kui peakomplekt on laadijast välja võetud, on ta sisse lülitatud ning kui 
ta on laadimisseadmes, on ta välja lülitatud. Kui teie telefon heliseb ning Jabra on laadimisseades, saate ta sealt 
eemaldada ning peakomplekti kasutades kõne vastu võtta.
- Laadimine toimub automaatselt kui peakomplekt laadimisseadesse panna.
- StatusDisplayTM on 2 märgutulega, mis näitavad   ühenduvust ning aku staatust. 
- Peakomplekti ning laadimisseadme suurus: 
Kõrgus 58 mm x laius 51 mm x diagonaalis 25 mm
- Kaal: Kogu kaal on 33g (Peakomplekt 7g, kaasaskantav laadimisseade 26g)
- Töötab kuni 10m raadiuses.

Alustuseks:
Enne peakomplekti kasutamist tehke järgnevalt:
1 Laadige peakomplekti 2 tundi
2 Aktiveerige  mobiiltelefonis 
3 Ühendage peakomplekt mobiiltelefoniga

Laadige oma peakomplekt.
Veenduge, et Jabra Stone oleks täislaetud, enne kui seda kasutama hakkate. Esimest korda laadides, laadige 
peakomplekt ning kaasaskantav laadimisseade täiesti täis. Kasutage võrgulaadijat, et laadida. Laadides põleb punane 
tuli. Valge märgutuli näitab, et Jabra on täis laetud. Laadimisaeg, kui seadmed on ühendatud, on 2 tundi. Te saate 
peakomplekti kasutada samal ajal kui laete kaasaskantavat laadijat.
Kasutage ainult laadijat, mis on tootega kaasas, teiste laadijate kasutamine võib peakomplekti rikkuda.
NB: Aku eluaeg lüheneb märgatavalt, kui jätta ta laadimata pikemaks ajaks . Soovitatav on laadida peakomplekti ning 
kaasaskantavat laadijat vähemalt kord kuus, isegi kui te neid ei kasuta.

Peakomplekti sisse/välja lülitamine:
Peakomplekt kaasaskantavast laadijast välja võttes, lülitub seade sisse.
Sisestades peakomplekti kaasaskantavasse laadijasse, lülitub seade välja.
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Ühendamine telefoniga:
Peakomplekt ühendatakse telefoniga kasutades “Ühendamise” protseduuri . Paari lihtsa sammuga saab peakomplekti 
telefoniga ühendada.

1. Pane peakomplekt ühendamis režiimi.
2. Esimest korda ühendamine

- Eemaldage peakomplekt kaasaskantavast laadijast. Peakomplekt läheb automaatset ühendamise- 
režiimis (Sinine tuluke vilgub Jabra StatusDisplayTM)

3. Määrake oma  telefon avastama Jabra Stone’i.
- Veenduge, et    oleks aktiveeritud telefonis, seejärel määrake telefon peakomplekti avastama. 

See nõuab tavaliselt “Valikutesse” minemist või ‘  ’ menüüsse ning valima “Avasta” või “lisa 
  seade”* 

4. Ühendamine teise telefoniga.
- Eemaldage peakomplekt kaasaskantavast laadijast. Lülitage peakomplekt välja, hoides all 

Vasta/Lõpeta nuppu. Lülitage peakomplekt sisse vajutades Vasta/Lõpeta nuppu – Vajutage kuni 
StatusDisplayTM sinine tuli vilgub.

5. Määrake oma  telefon avastama Jabra Stone’i.
- Veenduge, et    oleks aktiveeritud telefonis, seejärel määrake telefon peakomplekti avastama. 

See nõuab tavaliselt “Valikutesse” minemist või ‘  ’ menüüsse ning valima “Avasta” või “lisa 
  seade”* 

6. Teie telefon leiab Jabra Stone
- Telefon leiab peakomplekti nimega “Jabra Stone”. 
- Telefon küsib seejärel kas soovite ühendada seadmed.
- Nõustuge vajutad “Jah” või “OK” nuppu telefonil. Kui telefon parooli küsib, sisestage 0000 (4 nulli) 

Telefon kinnitab kui ühendamine on lõppenud. Jabra Stone toetab   2.1 versiooni mis sisaldab 
Simple Secure Pairing ,mille abil saab ühendada peakomplekti    seadmega ilma PIN koodita, 
ainult juhul kui teine   seade ka toetab   2.1 versiooni.

Kandmisviis
Kanna Jabra Stone oma paremas kõrvas ning naudi mugavust!

Kuidas?
Jabra Stone on lihtne kasutada . Vasta/Lõpeta nupp tegutseb erinevalt, vastavalt kui pikalt seda vajutada

Koputus Hetkeks vajutada
Topelt koputus Vajutada hetkeks 2 korda ½ sekundi jooksul

Vajutus u. 1-3 sekundit
Pikk vajutus u. 4-5 sekundit
Väga pikk vajutus u. 5-10 sekundit

Vasta kõnele
- Vajuta hetkeks Vasta/Lõpeta nupule
Lõpeta kõne
- Vajuta hetkeks Vasta/Lõpeta nupule
Ära vasta kõnele*
- Vajuta Vasta/Lõpeta nupule, et mitte vastata sissetulevale kõnele . Vastavalt telefoni seadustele, suunatakse 
kõneposti või antakse kinnist signaali. 
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Helista*
- Kui Jabra Stone on ühendatud telefoniga, ühendatakse kõik kõned automaatselt teie peakomplektiga . 
Viimase numbri uuesti valimine**
- Topelt koputus Vasta/Lõpeta kõne nupule
Kohanda helitugevust**
- Libistage peakomplekti pealt sõrm ülespoole, et muuta helitugevust valjemaks ning allapoole, et vaiksemaks
Kasutada häälvalimist* - Vajuta vastamise/lõpetamise nuppu, et aktiveerida häälvalimine.
Kolme osapoolega kõne
Vajuta vastamise/lõpetamise nuppu, et panna kõne ootele. Vajuta vastamise/lõpetamise nuppu uuesti, et lülituda 
esimese kõne peale tagasi.

Staatuse ekraan
- Sisestage peakomplekt Jabra Stone laadijasse ning eemaldage see, et kontrollida aku staatust ning seadme 
ühenduvusvõimet.

Mängi muusikat (Mõned telefonid vajavad, et avaksite eelnevalt Meedia Mängija)*
- Muusika esitlust saab kontrollida telefoniga
Vasta kõnele muusikat kuulates**
- Muusikat kuulates ning sissetuleva kõne korral lõpetab muusika mängimise ning te kuulete helinat.

Mida märgutuled tähendavad?
Jabra Stone’l on 2 märgutulukest, mis näitavad aku staatust ning   ühenduvust . Nende abil saad alati teada, kas 
aku vajab laadimist ja kas seade on telefoniga ühenduses.

Peakomplekti tuled 

Aku tuli Pidev roheline tuli Aku on laetud

Pidev punane tuli Vähem kui 10 minutit rääkimisaega

 tuli Vilkuv sinine tuli Seade on ühendamiserežiimis

Pidev sinine tuli Telefoniga ühendatud

Laadija märgutuled:

Pidev punane tuli Laeb (Punane tuli kustub kui aku täis laetud on)

Roheline tuli Piisavalt akut, et laadida peakomplekt veel ühe 
korra.

Vilkuv punane tuli Kaasaskantav laadija vajab laadimist

Kasuta oma Jabra Stone’i kahe mobiiltelefoniga:
Kuidas ühendada Jabra Stone 2  seadmega:

1. Ühendaga esimene seade peakomplektiga (Kui esimene seade on ühendatud, liikuge samm 2 juurde)
2. Lülitage peakomplekt välja hoides Vasta/Lõpeta kõne nuppu 4-5 sekundit
3. Ühendage peakomplekt teise  seadmega
4. Ühenduge esimese  seadmega uuesti.

Korduma Kippuvad Küsimused
Ma kuulen raginat
-   põhineb raadio tehnoloogial ning on tundlik esemetele, mis on peakomplekti ning telefoni vahel. 
Soovitatav seadmete kaugus teineteisest on 10 meetrit.
Peakomplektist ei tule heli
- Proovige valjemaks muuta peakomplekti helitugevust.
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- Veenduge, et peakomplekt on ühendatud heli saatva seadmega.
- Veenduge, et telefon on ühenduses peakomplektiga, vajutades Vasta/Lõpeta kõne nupule
Ühendamise probleemid
- Kontrollige, ega te ühendust peakomplekti ning telefoni vahel kustutanud ei ole. Kui olete, ühendage seadmed 
uuesti.
Kas Jabra Stone töötab teiste  seadmetega?
- Jabra Stone on tehtud, et ta töötaks   mobiiltelefonidega. Ta töötab ka teiste seadmetega, mis toetavad   
versiooni 1.1 või kõrgemat ning toetavad peakomplekti, käed-vaba süsteemi või A2DP tehnoloogiat. 

Ma ei saa kasutada keeldu kõnest, pane kõne ootele, uuesti valimist ega häälvalimist
Need lisad nõuavad, et mobiiltelefon toetaks käed-vaba profiili. Veenduge mobiiltelefoni instruktsioonidest, et need 
võimalused oleksid toetatud telefoni poolt.
Ma ei kuule muusikat peakomplektis

o Veenduge, et peakomplekt oleks ühendatud   seadmega.
o Te võisite olla liiga kaugel (üle 10m.) Vajutage Vasta/Lõpeta kõne nupule, et taastada  

heliühendus.
o Muutke seade helitugevus valjemaks.
o Veenduge, et Jabra Stone oleks laetud.
o Lülitage peakomplekt välja , oodake paar sekundit ning vajutage Vasta/Lõpeta kõne, kuni kollane 

tüli süttib.. Pange telefon Jabra Stone seadet avastama , ühenduge ning kuulake muusikat edasi.
Muusika kvaliteet on halb

• Veenduge, et teine seade toetab   1.1 või uuemat ning A2DP tehnoloogiat muusika kuulamiseks . Kui 
see pole võimalik, siis saate teise reziimi Jabra Stone’s aktiveerida järgnevalt:

o Katkestage   ühendus telefoni ja peakomplekti vahel.
o Veenduge, et peakomplekt oleks laetud
o Eemaldage peakomplekt laadijast
o Vajutage Vasta/Lõpeta kõne nuppu 10-15 sekundit, kuni   ühenduse märgutulituli näitab 

pidevat kollast tuld.
o Ühendage peakomplekt   seadmega nagu tavaliselt.

Muusika hakkab automaatselt mängima
Lülitage peakomplekt välja . Oodake paar hetke ning vajutage Vasta/Lõpeta kõne nuppu kuni kollane tuli süttib. 
Määrake telefon avastama Jabra Stone seadet ning ühenduge sellega . Muusika peaks hakkama mängima ainult siis kui 
teie selle sisse lülitate.

Vajate rohkem abi?
1. Külastage  www .jabra .com/nasupport

Hoolitsege oma peakomplekti eest!
a. Hoidke Jabra Stone välja lülitatuna kui te ei kasuta teda.
b. Ärge kasutage Jabra Stone’i tingimustes üle 45°C/113°F või alla -10°C/14°F , sellega võib kaasneda 

aku eluea lühenemine või seadme mitte-töötamine.  
c. Hoidke Jabra Stone kuivana!

Sõnastik
1 Bluetooth: Raadiotehnoloogia, mis on välja töötatud seadmete, nagu mobiiltelefonid ja peakomplektid, juhtmeteta 
ühendamiseks lühikese vahemaa tagant (10 m). Lisainformatsioon www.bluetooth.com
2 Ühendamine: Protsess, mis loob ainulaadse ja krüpteeritud suhtluse kahe Bluetooth seadme vahel ja võimaldab neil 
omavahel suhelda. Bluetooth seadmed ei tööta, kui neid ei ole omavahel ühendatud.
3 Parool või PIN: Kood, mis tuleb telefonis sisestada, et saaks telefoni peakomplektiga ühendada. Kui Sa oled oma 
telefoni peakomplektiga ühendanud, siis tuvastavad telefon ja peakomplekt teineteist, telefon jätab tuvastamise 
protsessi vahele ning aktsepteerib automaatselt edastuse.
4 Bluetooth profiilid: Tööstusstandardi protokollid, mis määravad, kuidas Bluetooth seadmed omavahel suhtlevad. 
Bluetooth telefonid toetavad erinevaid profiile – enamus toetab peakomplekti profiili, kuid mõned toetavad ka käed-
vabad profiili ja mõned toetavad mõlemat. Selleks, et mingit kindlat profiili toetada, peab tootja telefoni tarkvarale 
lisama teatud kohustuslikud funktsioonid.
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5 Ooterežiim: Režiim, milles peakomplekt ootab passiivselt kõnet. Kui Sa oma telefoniga kõne lõpetad, läheb Su 
peakomplekt ooterežiimile.

Maaletooja: Telemark Hulgi OÜ, Laki 26, Tallinn. Tel. 6599150   www.telemark.ee
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