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Bedankt dat u de Jabra Motion UC of Jabra Motion
UC+ gebruikt. Wij hopen dat u er veel plezier aan
zult beleven!

english

1. welkom

Kenmerken Jabra Motion UC or Motion UC+
 Bewegingssensortechnologie voor call control,
alsmede verbeterde audio-prestaties en een
langere levensduur van de batterij
 Power Nap voor nog langere levensduur van de
batterij
 Intelligente volumeregeling die zich automatisch
aanpast aan de omgeving
 NFC-technologie
 Aanraak-draaischijf
 Stembediening
 HD Voice
 De vrijheid van draadloos - tot 100m
 Noise Blackout™ 3.0
 Reductie windruis
 Jabra SafeTone™
 In gesprek-lampje
 Verstelbare hoogte voor perfecte pasvorm
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NFC-zone

Volume
aanraakpaneel

Bellen-toets

english

2. headset OVERZICHT

In gespreklampje
Indicatielampjes

Micro USB-poort

Microfoons
Voice- en Mute
microfoon-toets

Jabra Link 360

Muuroplader

Oorgels

3 Maten voor optimale
pasvorm

Micro-USB-kabel

Reis- en oplaadkit

Inbegrepen bij Jabra Motion
UC+

Zacht etui

Inbegrepen bij Jabra Motion UC

OPMERKING: Alle accessoires zijn tevens beschikbaar op
jabra.com.
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Met de reis- en oplaadkit kunt u uw headset
gemakkelijk opbergen en opladen.

english

2.1 reis- en oplaadkit
(alleen Jabra motion uc+)

OPMERKING: De reis- en oplaadkit is beschikbaar als
optionele accessoire op jabra.com.

2.2 jABRA LINK 360

De Jabra Link 360 is een plug-and-play Bluetoothadapter waarmee u uw headset kunt verbinden
met uw PC.
OPMERKING: Voor meer informatie over de Jabra Link 360
bezoekt u de Jabra-website.
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english

3. DRAGEN

3.1 HOOGTE VERSTELLEN
Voor de optimale pasvorm voor uw oor, verstelt u
de hoogte van de luidspreker.
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De headset kan zowel op het linker- als het
rechteroor gedragen worden. Om het andere oor
te gebruiken:
1. Trek de luidspreker helemaal omlaag.
2. Draai de luidspreker 180°.
3. Draai de oorgel om.

english

3.2 Draagstijl linker- of rechteroor

3.3 POSITIONERING OORGEL
Voor optimale geluidskwaliteit draait u de oorgel
naar de voor u ideale positie. Wij raden u aan de
drie maten oorgels allemaal uit te proberen om de
optimale pasvorm te vinden.
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4.1 Opladen met de micro usb-kabel
Steek de headset in een vrije USB-poort van uw PC
met de micro-USB-kabel.

english

4. OPLADEN

4.2 opladen met de muuroplader
Sluit de headset aan op het stopcontact door
middel van de muurlader.

OPMERKING: Om veiligheidsredenen raden wij aan de
headset tijdens het opladen niet te gebruiken.
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Plaats de headset in de reis- en oplaadkit. Sluit de
reis- en oplaadkit aan op een stroombron met de
micro USB-kabel of steek hem in het stopcontact.

english

4.3 opladen met de reis- en
oplaadkit

4.4 batterijstatus
In gebruik

Tijdens het opladen

50% - 100%

100%

10% - 50%

50% - 100%

0% - 10%

0% - 50%

Opmerking: Het duurt 2 uur om de headset volledig op
te laden.
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5.1 VERBINDEN met de Jabra Link 360
1. Steek de Jabra Link 360 in een vrije USB-poort
van uw PC.
2. Open de microfoonarm van de headset om te
verbinden met de Jabra Link 360.
3. De verbinding is tot stand gebracht wanneer het
lampje op de Jabra Link 360 niet meer knippert
maar blauw brandt.

english

5. VERBINDEN

Opmerking: Als de Jabra Link 360 verbonden is geweest
met andere apparaten, controleer dan of al deze
apparaten uitgeschakeld zijn wanneer u verbindt met
een nieuw apparaat. De Jabra Link 360 kan immers maar
één actieve Bluetooth-verbinding hebben. De headset
en de Jabra Link 360 zijn in de fabrieksinstellingen met
elkaar gekoppeld.
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1. Ontkoppel de Jabra LINK 360 en de PC.
2. Klap de microfoonarm open terwijl u de
Bellen-toets ingedrukt houdt op de headset.
3. Sluit de Jabra Link 360 aan op de PC om
automatisch te verbinden met de headset. De
verbinding tot stand brengen kan 1 minuut
duren.

english

5.2 Opnieuw VERBINDEN met de Jabra
Link 360

5.3 VERBINDEN met een Bluetoothapparaat
1. Klap de microfoonarm open terwijl u de
Bellen-toets ingedrukt houdt. Laat de Bellen-toets
los zodra het Bluetooth-lampje blauw knippert.
2. Draag de headset op het oor en volg de
gesproken verbindingsinstructies.
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1. Zorg ervoor dat NFC ingeschakeld is op uw
mobiele apparaat.
2. Open de microfoonarm van de headset.
3. Tik de NFC-zone van de headset zachtjes tegen
de NFC-zone van uw mobiele apparaat. Zodra de
verbinding gelegd is, kondigt het mobiele
apparaat aan dat de headset nu gekoppeld is.

english

5.4 VERBINDEN met een NFC-APPARAAT

NFC-zone

Opmerking: Afhankelijk van het NFC-apparaat kan NFC
verschillend geïmplementeerd zijn. De afmeting en
gevoeligheid van de NFC-zone en hoe te verbinden met
de headset kunnen verschillen per apparaat.

13

Om geluid over te brengen van en naar de headset,
tikt u de NFC-zones van het verbonden NFCapparaat en de headset zacht tegen elkaar. Het
geluid wordt nu overgebracht:

english

5.5 Breng geluid over tussen het
NFC-apparaat en de headset

 Naar de headset van het NFC-apparaat of
 Naar het NFC-apparaat van de headset
Opmerking: Afhankelijk van het NFC-apparaat kan NFC
verschillend geïmplementeerd zijn. Niet op alle NFCapparaten is deze functie beschikbaar.
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english

6. gebruik
Volume
aanraakpaneel

Bellen-toets

In gespreklampje

Indicatielampjes

Voice- en Mute
microfoon-toets
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Klap de microfoonarm in of uit

Oproep beantwoorden

Bellen-toets als de microfoonarm al

Oproep
beëindigen

Klap de microfoonarm uit of tik op de
uitgeklapt is

Klap de microfoonarm in of tik op de

Bellen-toets

Status
gesprekstijd

Wanneer u niet aan de telefoon bent,
kunt u de resterende gesprekstijd
opvragen door op de Bellen-toets te
tikken

Oproep
weigeren

Dubbeltik op de Bellen-toets wanneer
er een oproep binnenkomt

Laatste
nummer
opnieuw
kiezen

Dubbeltik op de Bellen-toets wanneer u
niet aan de telefoon bent

Het
luidsprekervolume
regelen

Wrijf met uw vinger omhoog of omlaag
over het Volume-aanraakpaneel

Stemcommando's

english

Aan/uit

Tik op de toets Stemcommando's
en Mute microfoon wanneer u niet
aan de telefoon bent, totdat u 'Say a
command' hoort. Zeg 'What can I say?'
om de lijst met stemcommando's te
beluisteren.
Tik tijdens een gesprek op de toets

Mute-stand
microfoon in-/
uitschakelen

Stemcommando's en Mute
microfoon om de mute-stand van de

microfoon in te schakelen. Tik nogmaals
op de toets om de mute-stand uit te
schakelen.
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Het In gesprek-lampje heeft twee functies:
 Binnenkomende oproep (lampje knippert snel)
 In gesprek (lampje knippert langzaam)

english

6.1 In gesprek-lampje

Opmerking: U kunt het In gesprek-lampje aan-/uitzetten
via Jabra PC Suite of de Jabra Connect app.

6.2 Meerdere gesprekken
afhandelen
De headset kan meerdere gesprekken tegelijk
ontvangen en afhandelen.

Beëindig het huidige
gesprek en beantwoord het
inkomende gesprek

Tik op de toets Bellen

Schakel tussen een gesprek
in de wacht en een actief
gesprek

Houd de Bellen-toets
2 seconden ingedrukt

Zet het huidige gesprek in
de wacht en beantwoord de
inkomende oproep

Houd de Bellen-toets
2 seconden ingedrukt

Inkomend gesprek weigeren

Dubbeltik op de toets

Bellen
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Stemcommando's staan standaard ingeschakeld.
Om stemcommando's in-/uit te schakelen:
1. Houd de Voice-toets ingedrukt terwijl u de
microfoonarm openklapt.
2. Laat de Voice-toets los zodra u de microfoonarm
opengeklapt heeft.

english

6.3 Stemcommando's aan/UIT

Opmerking:
U
kunt
stemcommando's
ook
aan-/uitschakelen via Jabra PC Suite of de Jabra Connect
app.
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Beschrijving
What can I say?

U hoort en lijst met alle stemcommando's

Answer

Binnenkomende oproep beantwoorden

Ignore

Inkomend gesprek weigeren

Pair new device

Koppelmodus openen

Redial

Laatste nummer opnieuw kiezen

Call back

Het nummer waardoor u als laatste gebeld bent
terugbellen

Battery

U hoort de huidige batterijstatus

Cancel

Stemcommando annuleren

Phone commands

Schakelt de telefooncommando's van het
verbonden apparaat in (bijv. Siri)

english

6.4 LIJST MET STEMCOMMANDO'S
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Beschrijving
Power on

english

6.5 Stembegeleiding

Power off
Welcome. You are now ready for pairing. Go to the
Bluetooth menu on your phone...
Pairing cancelled
Pairing failed
Mobile connected
PC connected
Two devices connected
Not connected
Redialing

Mute on / Mute off
Call from (naam of nummer uit contactenlijst van
telefoon)
Unknown caller
Low battery
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Your remaining talk time is...
Say a command
Voice on

english

Beschrijving

Voice off
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7.1 Oproepondersteuning

english

7. Bewegingssensorbediening
Als de microfoonarm open is, kunt u de headset
van het bureau naar uw oor brengen om een
binnenkomende
oproep
automatisch
te
beantwoorden.

22

Sluit altijd de microfoonarm wanneer u de headset
niet gebruikt. Zo gaat de batterij langer mee. Als u
de microfoonarm open laat, schakelt de headset
zich in de Power Nap-stand zodra hij 60 minuten
(met Bluetooth-verbinding) of 5 minuten (zonder
Bluetooth-verbinding) niet bewogen is. De headset
zegt ‘Power Off’ wanneer de Power Nap-stand
geactiveerd wordt.

english

7.2 POWER NAP

Om de Power Nap-stand te verlaten, beweegt u de
headset. De headset zegt ‘Power On’ wanneer de
Power Nap-stand uitgeschakeld wordt.

OPMERKING: Wanneer de Power Nap-stand van de
headset 24 uur actief is geweest, schakelt de headset
zichzelf uitschakelen volledig uit om de batterij te
sparen. Om de headset weer te activeren, moet u de
microfoonarm sluiten en weer openen.
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De headset maakt gebruik van Intelligente
volumeregeling om het volume van de luidspreker
van de headset aan te passen afhankelijk van de
bewegingen van de drager en het omgevingsgeluid
(het volume gaat bijvoorbeeld automatisch
omhoog wanneer u door een rumoerige omgeving
loopt).

english

7.3 Intelligente volumeregeling

OPMERKING: Bewegingssensorbediening is standaard
ingeschakeld. U kunt deze functie uitschakelen met
Jabra PC Suite en/of de Jabra Connect app.
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8.1 jabra connect
Jabra Connect is een app voor uw smartphone,
waarmee u voor bepaalde Jabra-apparaten die zijn
aangesloten op uw mobiele telefoon de
instellingen kunt configureren of oproepen kunt
besturen.

english

8. software

 Android download - Google Play
 iOS download - App Store

8.2 jabra pc suite
Jabra PC Suite is software die ontworpen is om
Jabra-apparaten te ondersteunen en beheren, en
om optimale functionaliteit mogelijk te maken. Wij
raden u aan Jabra PC Suite te downloaden en
installeren.
Download de nieuwste versie - jabra.com/pcsuite.
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Door de firmware bij te werken kunt u de prestaties
verbeteren of nieuwe functionaliteit toevoegen
aan Jabra-apparaten. U kunt de firmware op twee
manieren bijwerken:

english

8.3 firmware headset bijwerken

 Start de Jabra Firmware Updater, die
geïnstalleerd is met Jabra PC Suite, en volg de
firmware updater-wizard, of
 Of controleer de nieuwste firmware-update via
Jabra Control Center > Help > Check for Updates
OPMERKING: De headset moet aangesloten zijn op de PC
via USB.

8.4 instellingen headset aanpassen
Met de Jabra Connect app en Jabra PC Suite kunt u
de instellingen van uw headset aanpassen
wanneer deze aangesloten is op uw mobiele
apparaat of PC.
Jabra Connect en Jabra PC Suite (via jabra
link 360)
 In gesprek-lampje
 Power Nap-stand
 Intelligente volumeregeling
 Stembediening
 Geluidsprofielen (equalizer)
 Herinneringstoon dempen
 Oproepondersteuning
26

 Jabra SafeTone™
 Draadloos bereik (en dichtheid)
 Automatische PC Audio-detectie
 Doelsoftphone voor uitgaande oproepen
 Koppelen (headset en Jabra Link 360)

english

Uitsluitend Jabra PC Suite (via jabra link 360)

Jabra firmware-updater (geïnstalleerd met
Jabra PC Suite)
 Taal stemcommando's/stembegeleiding
OPMERKING: De headset moet direct aangesloten zijn op
een PC door middel van een USB-kabel. Om de gesproken
taal te wijzigen, volgt u de procedure voor een normale
firmware-update en accepteert u de update, zelfs als u
de melding krijgt dat de headset al voorzien is van de
nieuwste firmware. Op het scherm verschijnt de
mogelijkheid taalopties te wijzigen.
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9.1 veelgestelde vragen
Bekijk de uitgebreide FAQ op Jabra.com/motionuc.
V	Waarom hoor ik gekraak?
A Bluetooth is een radiotechnologie die gevoelig is voor
objecten tussen de headset en het apparaat waarmee
hij verbonden is. Zorg dat de headset en het verbonden apparaat binnen bereik van elkaar zijn (tot 100
meter).

english

9. KLANTENSERVICE

V	Wat is het bereik van de headset?
A De Jabra Motion UC of Motion UC+ heeft de volgende
maximumbereiken:
- Verbonden met Jabra Link 360 is het bereik tot 100m.
- Wanneer u spreekt door (de meeste) Bluetooth-apparaten is het bereik 10m.
V	Waarom hoor ik niets?
A Het kan zijn dat u het volume moet verhogen.
Controleer ook of de headset verbonden is met een
apparaat.
V	Ik heb problemen met een Bluetooth-verbinding
A Controleer het Bluetooth-menu van het mobiele apparaat en wis de headset. Leg opnieuw de verbinding
tussen de headset en uw Bluetooth-apparaat volgens
de instructies voor Bluetooth-verbinding.
V	Waarom detecteert mijn PC de Jabra Link 360 niet?
A Probeer de Jabra Link 360 aan te sluiten op een
andere USB-poort van uw PC. Gebruik een directe
verbinding (d.w.z. geen USB-hub die is aangesloten op
de PC).
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Voor naleving van EU-richtlijn 2003/10/EC (Lawaai
op het werk) en de Australische G616-richtlijnen
wordt de headset ingesteld ter naleving van de
gewenste richtlijn.
1. Installeer en open Jabra PC Suite Control Center.
2. Maak verbinding met de headset via de Jabra
Link 360.
3. In het Control Center kunt u de gewenste stand
instellen door het vak ‘SafeTone protection’ in
de sectie ‘Audio protection’ aan te vinken.
Voor TCO-naleving:
Zet de headset in de TCO-stand.
1. Installeer en open Jabra PC Suite Control Center.
2. Maak verbinding met de headset via de Jabra
Link 360.
3. In het Control Center kunt u de gewenste stand
inschakelen door de optie ‘Wireless range’ in te
stellen op ‘Low’ of ‘Very low’.

english

9.2 Compliance-stand

9.3 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 35°C of minder dan -20°C). Dit kan de
levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten
en de werking van de headset nadelig
beïnvloeden
 Stel de headset niet bloot aan regen of andere
vloeistoffen
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Jabra MOTION UC en
UC+ headset

Beschrijving

Gewicht:

17,5g

Afmetingen:

L 53,5mm x B 16mm x H 24mm

Microfoons:

2 Omni-directionele microfoons met
Jabra Noise Blackout-technologie

Luidspreker:

Microdynamisch, 14,8mm

Gebruiksbereik:

Tot 100m, Klasse 1

Bluetooth-versie:

4.0

Gekoppelde apparaten:

Tot 8 opgeslagen apparaten, 2 verbonden
apparaten tegelijk (MultiuseTM)

Ondersteunde Bluetoothprofielen:

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

Gesprekstijd:

Tot 8 uur
Tot 6,5 uur gesprekstijd (met In gespreklampje aan)

Standby-tijd:

Tot 15 dagen.

Gebruikstemperatuur:

-10 °C tot 60 °C (14 °F tot 140 °F)

Bewaartemperatuur:

-20 °C tot 35 °C (-4 °F tot 95 °F)

AC-adapter

100-240V, 50-60Hz

Koppelingswachtwoord of PIN:

0000

english

10. 	Technische
specificaties
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Beschrijving

PC-aansluiting:

USB 2.0

Bluetooth-versie:

4.0

Bluetooth-bereik:

Tot 100m, Klasse 1

Bluetooth-profielen:

A2DP (v1.2), Hands free profile (v1.6)

Gelijktijdige Bluetoothverbindingen:

1

Bluetooth audio-bandbreedte

Wideband (HD voice), A2DP

Visuele indicatoren:

Meerkleurig LED-lampje

english

Jabra LINK 360
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