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TERVETULOA 

Kiitos Jabra Tourin hankkimisesta, toivottavasti nautit sen käytöstä! 
 

Mikä JABRA Tourilla voi tehdä 

 
• Vastaa, lopeta, hylkää ja mykistä puhelut 

• Laadukas ääni ja melunvaimennus HD- tasoisella mikrofonilla 
• Viimeksi valitun numeron uudelleenvalinta ** 

• Yhdistä kahteen matkapuhelimeen 

• Ilmoita saapuvan soittajan nimi (Soittajan nimi) ** 
• Äänikomennot * mahdollistaa helpon puhelujen vuorovaikutuksen ajon aikana (Esim. sano "Vastaa" 

vastataksesi puheluun) 
• Ääniopastus * pariliitosohjeet, akun tilan ja yhteyden tila 

• Toista musiikkia ja navigaattorin äänet liitetyn mobiililaitteen kautta ** 

• Automaattinen Päälle/Pois toiminto 
• Aktivoi Siri- tai Android-puhelimen komennot ** 

 
* Käytettävissä vain kielillä: englanti, saksa ja ranska 

** Puhelinmallista riippuvainen 
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JABRA TOUR YLEISKATSAUS 
 

Lisätarvikkeet 

Seuraavat tarvikkeet Jabra Touriin on hankittavissa erikseen 
 

- USB-johto, Autolaturi 
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Jabra Tourin kiinnitys 
Kiinnitä Jabra Tour klipsillä autosi häikäisysuojaan 

 



Jabra Tourin lataus 

 

Lataus autossa 
Liitä USB-johto autolaturi-lisäosalla Jabra Touriin ja toinen pää tupakansytytin-pistokkeeseen 

 
Lataus PC-tietokoneella 

Liitä Jabra TOur mihin tahansa vapaaseen USB-liitäntään tietokoneessa, käyttäen USB-johtoa 
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Käytön aloittaminen 

Kytke Jabra Tour päälle, tai pois päältä sivussa olevalla  On/Off-painikkeella 
 

Jabra Tour käynnistyy automaattisesti kun menet autoon ja sammuu  automaattisesti kun poistut autosta 
 

Parimuodostus ensimmäisen kerran 
Ensimmäisen kerran kun kytket Jabra Tourin päälle, ääniopastus * opastaa parimuodostuksen 

matkapuhelimesi  kanssa 

 
1 Napsauta Jabra Tour päälle 

2 Noudata puheohjeita * yhdistääksesi Jabra Tourin matkapuhelimesi kanssa. Puhelimen Bluetooth täytyy 
aktivoida, jos salasanaa tai PIN-koodia kysytään parimuodostuksen aikana, näppäile 0000. 

 

Huomaa: Kun Jabra Tour ja matkapuhelin on yhdistetty, ne automaattisesti yhdistyvät aina kun Jabra Tour 
on 

kytketty päälle ja matkapuhelimen Bluetooth on aktiivinen ja kuuluvuusalueella. 
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Parinmuodostus toiseen matkapuhelimeen 
 

1 Kytke Jabra Tour päälle 
2 Paina Vastaus/lopetus painiketta, kunnes kuulet "Tervetuloa", tai paina äänikomento-näppäintä, kunnes 

kuulet: "say a command" ja sitten sano "pair new device". 

3 Aktivoi Bluetooth matkapuhelimesta ja valitse Jabra Tour, vahvista Pin-koodi 0000 
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Jabra Tourin käyttäminen matkapuhelimen kanssa 
 

Vastaa/Lopeta – Mykistys/Mykistyksen poisto – ON/OFF – Mikrofoni – Latausliitäntä – Kaiutin – 
Äänenvoimakkuus - - Äänikomennot – Äänenvoimakkuus + 

 
Soita puhelu – Ota puhelu ja se automaattisesti siirtyy Jabra Touriin. Jos ei siirry, napauta vastaa/lopeta-  

painiketta 

 
Vastaa puheluun – Napauta vastaa/lopeta- painiketta, tai sano ”Answer” 

 
Lopeta puhelu - Napauta vastaa/lopeta- painiketta 

 

Hylkää puhelu – Paina 2 sekuntia vastaa/lopeta- painiketta, tai sano ”Ignore” 
 

Siirrä puhelu puhelimesta Jabra Touriin - Napauta vastaa/lopeta- painiketta 
 

Viimeksivalitun numeron uudelleenvalinta - Kaksoisnapauta vastaa/lopeta- painiketta 
 

Äänenvoimakkuuden lisääminen vähentäminen - +-ja - näppäimet 
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Jabra äänikomennot – Paina Äänikomennot-näppäintä, kunnes kuulet: ”Say a command” ja sitten saadaksesi 

kuulla kaikki äänikomennot, sano ”What can I say?” 

 
Puhelimen äänikomennot - Paina Äänikomennot-näppäintä aktivoidaksesi puhelimen äänikomennot (esim. 

Siri) 
 

Mykistys/Mykistyksen poisto – Napauta Mykistys-näppäintä 

 
Käyttäminen kahden matkapuhelimen kanssa 

Jabra Tour voi hyväksyä ja käsitellä puheluita kahdesta puhelimesta samanaikaisesti. 
 

Lopeta nykyinen puhelun ja vastaa tulevaan puheluun - Napauta vastaus/lopetus- näppäintä 
 

Saapuvan puhelun hylkääminen - Kaksoisapauta vastaus/lopetus- näppäintä 

 
Laita meneillään oleva puhelu pitoon ja vastaa saapuvaan puheluun - paina (2 sek) vastaus/lopetus- 

näppäintä 
 

Vaihda pidossa olevan ja aktiivisen puhelun välillä - Paina (2 sek) vastaus/lopetus- näppäintä 

 
* Käytettävissä vain englannin, saksan ja ranskan kielillä 

** Puhelin mallista riippuvainen 
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Toista musiikkia tai GPS- äänet 
Voit toistaa musiikkia tai kuulla GPS-äänet Jabra Tourin kautta. Musiikki tai 

GPS-ääni, joka toistetaan yhdistetystä matkapuhelimesta automaattisesti 
kuuluu Jabra Tourin kautta ** 

 

Soittajan tunnistus 
Saapuvan puhelun tullessa Jabra Tourilla on pääsy  matkapuhelimen puhelinluetteloon, ja ilmoittaa soittajan 

nimen. Jos nimi ei ole tallennettu puhelinluetteloon, ja matkapuhelin tukee PBAP (puhelinluettelo profile 
2), Jabra Tour ilmoittaa puhelinnumero soittajan nimen sijaan ** 

 

** Puhelinmallista riippuvainen 
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Lisätoiminnot 

 

Ääniohjaus ohjaa sinua Jabra Tourin käyttämisessä * 
 

 

Mitä kuulet Mitä se tarkoittaa 

”Welcome! You are now ready 

for pairing 
 

Go to the Bluetooth menu on 
your phone, 

Turn on or enable Bluetooth 
search for devices and select 

Jabra Tour on 
parimuodostus-tilassa. 

Seuraa ohjeita 
yhdistääksesi puhelin 

Jabra Tourin kanssa 



your Jabra 

hands free device select pair 
or oK If 

asked for a pIn code enter 

0000” " 

”Pairing failed” Pariyhteys epäonnistui 

”Connected” Jabra Tour on yhdistetty 

”Two devices connected” 
Jabra Tour on yhdistetty 

kahteen laitteeseen 

”Disconnected” 

Yhdistetty laite on pois 
päältä, kantaman 

ulkopuolella tai sen 

Bluetooth-yhteys on 
kytketty pois. 

”Battery level is low” 
Jabra Tourin akku on 

lähes tyhjä (10%) 

”Your remaining talk time is ” 
Ilmoittaa Jabra Tourin 
jäljellä olevan puheajan 

”Voice on” 

Äänikomennot on 

manuaalisesti laitettu 
päälle 

”Voice off ” 

Äänikomennot on 

manuaalisesti laitettu 
pois päältä 

 

* Saatavilla vain englannin, saksan ja ranskan kielillä. 
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Ääniopastuksen pois kytkeminen 
 

1 Sammuta Jabra Tour 

2 Paina samanaikaisesti Ääniohjauskomento -painiketta ja käynnistä 
Jabra Tour. Ääniohjaus on nyt pois päältä 

 
Huom. Saat ääniohjauksen uudelleen päälle toistamalla edellä mainitut vaiheet. 

 
Jabra Tour äänikomennot 

 

Äänikomennoilla voit olla vuorovaikutuksessa Jabra Tourin kanssa puhumalla. Paina (2 sek.) Äänikomennot-
painiketta kunnes kuulet: "Say a command” 

 
 

Mitä sanot Toiminto 

”What can I 
say?” 

Kertoo listan kaikista 
äänikomennoista 

”Pair new 

device” 

Jabra Tour menee 

parimuodostus-tilaan 

”Answer” Vastaa puheluun 

”Ignore” Hylkää saapuva puhelu 

”Phone 
commands” 

Aktivoi puhelimesi 

äänikomento-ominaisuuden 

(Riippuu puhelinmallista) 

”Battery” Kertoo akun jäljellä olevan 



virran 

”Cancel” 
Jabra Tour menee 

parimuodostus-tilaan 

 

Matkapuhelimen äänikomennot (esim. Siri) 

Aktivoidaksesi matkapuhelimesi äänikomentoja (esim. Siri) napauta 

Ääniohjauskomento-painiketta Jabra Tourissa. Täydellisen luettelon äänikomennoista saat matkapuhelimesi 

käyttöoppaasta ** 

* Käytettävissä vain englannin, saksan ja ranskan kielillä 

** Puhelinmallista riippuvainen 
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Tuki – UKK 
 

K: Kuulen rätisevää ääntä? 
 

Bluetooth on radiotekniikka, joka on herkkä, jos Jabra Tourin ja liitetyn laitteen välillä on esteitä. Varmista, 

että Jabra Tour ja kytketty laite ovat 10 m etäisyydellä toisistaan, eikä suuria esineitä ole tiellä (seinät, jne. ). 
 

K: En kuule mitään? 
 

- Lisää äänenvoimakkuutta 
- Varmista, ettäJabra Tour on yhdistetty laitteeseen, joka toistaa 

- Varmista, että puhelin on kytketty Jabra Touriin napauttamalla Vastaus/lopetus painiketta 

 
K: Minulla on yhdistämisongelmia 

 
Voi olla että olet poistanut Jabra Tour pariyhteyden matkapuhelimestasi. Noudata pariliitosohjeita. 

 

K: Voiko Jabra Tour toimia muiden Bluetooth-laitteiden kanssa? 
 

Jabra Tour on suunniteltu toimimaan Bluetooth mobiililaitteiden kanssa. Se voi myös tukea muita Bluetooth-
laitteita, jotka ovat yhteensopivia Bluetooth-version 1.1 kanssa tai uudempi ja niissä on tuki kuulokkeilla, 

handsfree-laitteelle ja /tai Audio Distribution Profile-toiminnolle 
 

K En voi käyttää hylkäys-, pito-, uudelleenvalinta tai äänivalinta-toimintoja? 

 
Nämä ominaisuudet edellyttävät, että matkapuhelimesi tukee handsfree-toimintoa. Katso matkapuhelimesi 

käyttöoppaasta lisätietoja. 
 

K: Ääni-painike ei toimi? 

 
Tämä ominaisuus edellyttää, että matkapuhelimesi tukee äänikomentoja. Katso matkapuhelimesi 

käyttöoppaasta lisätietoja. 
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Miten huoltaa Jabra Touria 
 

• Säilytä Jabra Tour virta pois kytkettynä ja turvallisesti suojattuna 
 

• Vältä varastointia äärimmäisissä lämpötiloissa (yli 45 °C  tai alle -10 °C) tämä voi lyhentää akun käyttöikää 

ja voi vaikuttaa laitteen toimintaan. Korkea lämpötila saattaa myös heikentää laitteen toimintaaa. 



 

• Älä altista Jabra Touria sateelle tai muulle kosteudelle 
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Tekniset tiedot 

 

Paino: 135 g 
 

Mitat: L 102 3 mm x L 82 7 mm x K 32 6 mm 
 

Mikrofoni: HD Mikrofoni 14 dB +/- 2 dB 

 
kaiutin: 3 watin, 40 mm x 8 mm, 93 dB +/- 3 dB 

 
Toiminta-alue: jopa 10 metriä 

 
Bluetooth versio: 3.0 

 

Laiteparit: jopa 8 laiteparille, kahdelle aktiiviselle, liitetylle laittelle samanaikaisesti 
 

Tuetut Bluetooth-profiilit: Hands-Free profile (v. 1.6), Kuuloke-profiili (v 1.2), A2DP (v 1.2), PBAP-profiili 
 

Digitaalinen signaalinkäsittely (DSP): jopa 21 dB melun vähentämisen lähetyssignaalista, Akustinen kaiun 

poistaminen 
 

Puheaika: jopa 20 tuntia 
 

Valmiusaika: 1000 tuntia 
 

Latausaika: noin 2,5 tuntia 

 
Akku: Sisäinen ladattava 950mA litium-polymeeri-akku 

 
CLA virtalähde: DC12-24 V tulo, 5 V 750mA lähtö 

 

Latauspistoke: mikro-USB 
 

Käyttölämpötila: Lataaminen 0 °C - 40 °C 
 

Säilytyslämpötila: -20 - 35 ° C 

 
Pariliitoksen salasanan tai PIN: 0000 

 
Takuu: Yhden vuoden rajoitettu takuu 

 
 


