Jabra TOUR

Jabra univerzální Bluetooth® handsfree do auta
Pracuje s libovolným zařízením podporujícím technologii Bluetooth®

Produktový list

VOLÁNÍ S VOLNÝMA RUKAMA A SKVĚLÝM ZVUKEM
Představujeme Jabra Tour,přenosnou hlasitou sadu do automobilu s výkonným 3 W reproduktorem, pro neuvěřitelně
realistický zvuk. Soustřeďte se na silnici před sebou a zároveň si užívejte volné ruce při hovorech a při ovládání vašeho
telefonu. Každé vaše slovo bude přicházet prostřednictvím
hlasového HD mikrofonu jasně. Můžete dokonce použít váš
hlas pro přijetí a uskutečnění hovoru prostřednictvím hlasového ovládání**. A když vaši Jabra Tour nepoužíváte k volání, streamujte multimedia - včetně GPSpovelů a podcastů.
Průvodce pro nastavení a párování, umožňuje rychlé připojení k Jabra Tour. Vestavěné pohybové senzory zjistí, kdy jste
v autě a podle toho se sada může sama zapnout a vypnout.
MultiUse™ umožňuje spárování vašeho telefonu a jakýchkoliv ze dvou aktivních Bluetooth® zařízení a současně tak zůstat v kontaktu.
Jezděte bezpečně a se skvělým zvukem Tour Jabra.

Důvody proč zvolit Jabra TOUR
Výkonný 3 wattový reproduktor poskytuje bohatý zvuk
při volání, poslechu hudby a multimédií.
HD hlasový* mikrofon s potlačením okolního hluku
Hlasové ovládání** umožňuje volat a přijímat hovory
pomocí hlasu
* Závislé na typu zařízení a síti
** K dispozici v různých jazycích, více viz jabra.com/Tour

jabra.com

Více informací!

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice)

BEZPEČNÉ ŘÍZENÍ AUTOMOBILU
SKVĚLÝ ZVUK

Příručka pro rychlý start - začínáme za 5 minut

1 párování

2 Umístění

PRVNÍ párování
Zapněte Jabra Tour a při párování
postupujte podle instrukcí hlasového
průvodce.
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Párování s druhým mobilním TELEFONEM
Připněte Jabra Tour
na sluneční clonu ve
Vašem vozidle.

jabra
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1. Zapněte
Jabra Tour.

2.	Stiskněte tlačítko“příjem/		 3. 	Aktivujte Bluetooth
ukončení” hovoru dokud 		
v mobilním telefonu
neuslyšíte“Vítejte“, nebo 		
a vyberte Jabra Tour.
stiskněte tlačítko pro hlasové
Potvrďte heslo, 0000.
ovládání** dokud neuslyšíte
“Řekni příkaz“. Pak řekněte
“párovat nové zařízení“.

3 Objevujte
Příjem/Konec
Zapnuto/Vypnuto

Mute

Mikrofon

+
-
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Nabíjecí port

Reproduktor

Hlasitost zeslabení

Hlasové povely

Hlasitost zesílení

Věděli jste že?
Zde si můžete stáhnout celou uživatelskou příručku na
www.jabra.com/Tour a dozvíte se o dalších funkcích.

Proveďte hovor

Hovor bude automaticky převeden na
hlasitý poslech. Pokud ne, klepněte na
tlačítko pro“příjem/ukončení” hovoru

Příjem/ukončení
hovoru

Klepněte na tlačítko“Příjem/Konec” nebo řekněte
”Odpovědět“

Odmítnutí volání

Stiskněte tlačítko“příjem/ukončení” hovoru
(na 2 sekundy) nebo řekněte“Ignorovat“

Vytočení
posledního čísla*

Dvakrát klepněte na tlačítko“příjem/ukončení”
hovoru

Hlasitost
reproduktoru
nahoru/dolů

Klepněte na tlačítko hlasitosti + nebo -

Hlasové příkazy**

Stiskněte tlačítko hlasového příkazu,
dokud neuslyšíte“Řekněte příkaz“a pak
řekněte požadovaný pokyn ze seznamu
hlasových příkazů.

Vypnutí zvuku /
opětovné zapnutí
do mikrofonu

Klepněte na tlačítko Mute

HUDBA A GPS
Hudba nebo GPS z vašeho mobilního telefonu se po připojení
automaticky bude přehrávat na Vaši Jabra TOUR.

FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE
 Vlastnosti: Příjem/ukončení hovoru, odmítnutí hovoru, automatické zapnutí/vypnutí snímače pohybu, ovládání hlasitosti, třícestné volání,
opakování volby, tlačítko vypnutí zvuku, automatické párování, oznámení jména volajícího (PBAP)*,světelný indikátor volání, stavu baterie
a stavu připojení, zdokonalené vícenásobné připojení a upgrade SW pro koncového uživatele.
 Navržený pro skvělý HD zvuk s XL 40 mm reproduktorem
 HD Voice* mikrofon pro potlačení okolního hluku
 Hlasové ovládání**- aktivujte váš Android nebo Siri technologii na rozpoznávání hlasu*
 Ovládejte Jabra Tour svým hlasem přes hlasové pokyny, včetně pokynů: “Příjem/Ignorovat“, “Párování nového zařízení“,
“Baterie“ a “Telefonní příkazy“
 Vestavěný pohybový senzor pro zapnutí v automobilu
 Přenos hudby, zvuku z aplikace GPS nebo jiný druh zvuku z vašeho Bluetooth® zařízení do Jabra Tour pomocí A2DP
 Hlasové navádění** pro snadné párování
 Snadné nastavení. Párování s telefonem a umístění na sluneční clonu
 Čistý zvuk s Bluetooth 3.0 + EDR a ESCO
 D 102.3 mm x Š 82.7 mm x H 32.6 mm
 Nabíječka do auta s přídavným USB kabelem, takže můžete nabíjet i z počítače
 Až 20 hodin hovoru a až 60 dní v pohotovostním režimu

00800 722 52272
702 52272
0800 1826756
0800 900325
800 786532
0800 0223039

E-mail: support.fr@jabra.com
E-mail: support.no@jabra.com
E-mail: support.de@jabra.com
E-mail: support.fr@jabra.com
E-mail: support.it@jabra.com
E-mail: support.nl@jabra.com

* Závislé na typu zařízení a síti
** K dispozici v různých jazycích - viz. více na jabra.com/Tour

jabra.com

Norsko
Polsko
Rusko
Švédsko
Anglie
mezinárodní

800 61272
0801 800 550
8 495 660 71 51
020792522
0800 0327026
00800 722 52272

E-mail: support.no@jabra.com
E-mail: support.pl@jabra.com
E-mail: support.ru@jabra.com
E-mail: support.no@jabra.com
E-mail: support.uk@jabra.com
E-mail: support.uk@jabra.com

Datasheet_EMEA-APAC_Jabra_Tour_06/12

Bezplatná telefonní čísla zákaznické podpory:
Belgie
Dánsko
Německo
Francie
Itálie
Holandsko

