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Overzicht headset 

 
 

Headset gebruiksklaar maken 

Stap 1: Houd de headset en hoofdband uitgelijnd naast elkaar en druk ze stevig in elkaar (zie afbeelding 
hieronder).  
Stap 2: Draai de microfoon naar de gewenste kant.  
Stap 3: Stel de lengte van de hoofdband in, zodat het goed om je hoofd zit.  
 

 

Ontvouwen van het station 
Het station van de Jabra PRO kan op 3 manieren opgezet worden: open, 
gesloten en staand.  
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Verbinden met een vast toestel 
De Jabra PRO 920 kan op vier manieren verbonden worden met een vast toestel. 
 
Optie 1: Vast toestel met een headsetpoort 
Dit type vast toestel heeft vaak aan de achterkant een poort voor een headset. Deze telefoons hebben vaak 
een knop waarmee je kan schakelen tussen de headset en handtelefoon. 
Stap 1: Plug de meegeleverde telefoonkabel in de poort gemarkeerd met dit icoon:  
Stap 2: Verbind de telefoonkabel aan de headset poort op het vaste toestel gemarkeerd met dit icoon:  
 
Optie 2: Vast toestel met Jabra Link 
Heb je nog geen Jabra Link adapter? Neem dan contact met ons op! 
 
Een Jabra Link Adapter maakt het mogelijk dat een inkomend gesprek wordt geaccepteerd of geweigerd door 
op de headset te klikken op de multifunctionele knop.  
1: Verbind de Jabra Link Adapter zoals wordt weergegeven in de handleiding die wordt meegegeven bij de 
Jabra Link Adapter. Bij sommige telefoontoestellen is ook de telefoonkabel nodig voor het maken van 
verbinding. 
2: Bel jouw verbonden vast toestel met een andere telefoon om de Jabra Link Adapter toe te staan. Wacht 10 
seconden met het beantwoorden van het belletje. 
 
Optie 3: Vast toestel met GN1000 remote handset lifter 
De GN1000 remote handset lifter zorgt ervoor dat een vast toestel wordt verhoogd om zo een gesprek te 
beginnen of op te nemen. 
1: Op het bureautoestel moet de kabel van de handtelefoon worden unplugged van de telefoonbasis.  
2: Verbind de kabel van de handtelefoon met de poort op het station gemarkeerd met het icoon:  
3: Plug de meegeleverde telefoonkabel in de poort op het station gemarkeerd met het icoon:  
4: Verbind de telefoonkabel met de handtelefoonpoort op het vaste toestel 
5: Verbind de GN1000 kabel met de poort op het station gemarkeerd met het icoon:  

Optie 4: Vast toestel zonder een headsetpoort 
Sommige toestellen hebben geen specifieke headsetpoort. Je stelt de Jabra PRO 920 dan zo in: 
1: Op het vaste toestel unplug je de handtelefoonkabel van de telefoonbasis. 
2: Verbind de handtelefoonkabel met de poort op het station gemarkeerd met het icoon:  
3: Plug de meegeleverde telefoonkabel in de poort van het station gemarkeerd met het icoon:  
4: Verbind de telefoonkabel met de handtelefoonpoort op het vaste toestel. 
 
Verbinding maken met stroom  
Stap 1: Plug de meegeleverde stroomadapter in de poort van het station gemarkeerd met het icoon:  
Stap 2: Verbind de stroomadapter met het stopcontact. 
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Headset opladen  
Zet de headset in het basisstation. Wanneer het succesvol is gekoppeld zal de headset worden opgeladen. 


