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1. Vítejte
Děkujeme vám za používání výrobku Jabra Link 
950. Doufáme, že s ním budete spokojeni!

Funkce Jabra Link 950

• Zvýšení produktivity. Bezproblémové 
připojení ke stolnímu, softwarovému nebo 
mobilnímu telefonu*. 

• Připravenost na budoucnost. Aktualizace 
firmwaru a centrální správa pro optimální 
výkonnost.  

• Snadná instalace, použití a správa. 
Jednoduché nastavení a snadné řízení 
hovorů.

• Kompatibilní s předními stolními a 
softwarovými telefony. Získejte plnou 
kontrolu nad hovory prostřednictvím 
náhlavní soupravy

*Připojení mobilního telefonu je omezeno na náhlavní 
soupravy s funkcí Bluetooth. Zvuk mobilního telefonu, 
funkce pro příjem/ukončení atd. je směrován přímo mezi 
náhlavní soupravou Bluetooth a mobilním telefonem. 
Prostřednictvím modelu Jabra Link 950 není směrována 
žádná funkce mobilního telefonu ani volání.
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2. Přehled modelu 
Jabra Link 950

A
B

C

DEFG

Port náhlavní soupravy/Bluetooth 
adaptéru  

(USB-C nebo USB-A)

Stolní telefon  
LED indikátor

Počítač  
LED indikátor

Port pro 
mikrotelefon

Telefonní port

Port AUX

Počítačový 
port

Port pro 
napájení

Přepínač 
oznamovacího 
tónu pro stolní 
telefon

Tlačítko Cílový telefon

Tlačítka hlasitosti mikrofonu 
pro stolní telefon

Zepředu

Zezadu

Zespodu
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2.1 Dodávané příslušenství

 
 

Telefonní kabel USB-C kabel USB-A kabel

2.2 Volitelné příslušenství

 

Napájení Jabra Link 950
(vyžaduje se pro modely Jabra 
Evolve 40, Jabra Evolve 80, Jabra GN 
1000 a zařízení Jabra s adaptérem 
Bluetooth Jabra Link 360)



7

EN
G

LI
SH

3. Připojení ke stolnímu 
telefonu

3.1 Připojení ke stolnímu telefonu s 
portem pro náhlavní soupravu

Tento stolní telefon je vybaven zvláštním 
portem pro náhlavní soupravu (obvykle na 
zadní straně telefonu). Tyto telefony mají 
obvykle na čelním panelu tlačítko pro přepínání 
mezi mikrotelefonem a náhlavní soupravou.

1. Připojte dodaný telefonní kabel do portu 
označeného  na zařízení Jabra Link 950.

2. Druhý konec telefonního kabelu zapojte do 
portu náhlavní soupravy na stolním telefonu.
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3.2 Připojení ke stolnímu telefonu bez 
portu pro náhlavní soupravu

Tento stolní telefon není vybaven zvláštním 
portem pro náhlavní soupravu.

1. Z tělesa stolního telefonu odpojte kabel 
mikrotelefonu.

2. Připojte kabel mikrotelefonu k portu 
označenému  na zařízení Jabra link 950.

3. Připojte dodaný telefonní kabel do portu 
označeného  na zařízení Jabra Link 950.

4. Druhý konec telefonního kabelu zapojte do 
portu mikrotelefonu na stolním telefonu.
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3.3 Připojení ke stolnímu telefonu s 
portem pro elektronický adaptér 
pro vzdálený příjem hovorů (EHS)

Elektronický adaptér pro vzdálený příjem 
hovorů umožňuje přijmout nebo ukončit 
příchozí hovor multifunkčním tlačítkem 
náhlavní soupravy. Je-li stolní telefon vybaven 
elektronickým adaptérem pro vzdálený příjem 
hovorů, bude nutné mezi stolní telefon a 
základnu připojit adaptér Jabra Link*. 

Specifické pokyny k připojení elektronického 
adaptéru pro vzdálený příjem hovorů* ke 
stolnímu telefonu naleznete v dokumentaci ke 
kabeláži dodané s adaptérem.

**Podrobnosti o kompatibilitě elektronického 
adaptéru pro vzdálený příjem hovorů specifické pro 
váš stolní telefon a k zakoupení požadovaného 
adaptéru naleznete na webu. 
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4. Připojení k počítači
1. Dodaný USB kabel připojte k portu s 

označením počítače na zadní straně modelu 
Jabra Link 950 a do dostupného portu USB v 
počítači.

2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Jabra Direct.  
(jabra.com/direct)
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5. Připojte se k náhlavní 
soupravě.

Připojte podporovanou náhlavní soupravu 
Jabra nebo adaptér Bluetooth k portu náhlavní 
soupravy/Bluetooth adaptéru na přední straně 
Jabra Link 950.

Bezdrátová náhlavní souprava

Bezdrátová náhlavní souprava s adaptérem 
Jabra Bluetooth
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5.1 Zařízení Jabra, která vyžadují 
napájení

U modelů Jabra Evolve 40, Jabra Evolve 80, 
Jabra GN 1000 a zařízení Jabra se při použití 
adaptéru Jabra Link 360 vyžaduje zapojení 
napájecího zdroje do napájecího portu Jabra 
Link 950. Ke zjištění, zda máte model Jabra Link 
360, použijte aplikaci Jabra Direct.

Napájecí zdroj není součástí dodávky a lze jej 
zakoupit na Jabra.com/accessories.
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6. Způsob použití 
6.1 Uskutečnění hovoru

Po připojení ke stolnímu telefonu a počítači 
před zahájením hovoru stiskem tlačítka Cílový 
telefon (Target phone) vyberte požadovaný 
telefon. Právě vybraný telefon signalizuje LED 
dioda. 

6.2 Přijetí hovoru

Příchozí hovory jsou vyřizovány přímo z 
náhlavní soupravy. Model Link 950 automaticky 
připojí náhlavní soupravu k telefonu, který 
přijímá hovor. 

Poznámka: V aplikaci Jabra Direct si můžete jako výchozího 
vybrat svého oblíbeného klienta pro softwarový telefon. 
Podpora ovládání hovorů pro stolní telefony vyžaduje 
elektronický adaptér pro vzdálený příjem hovorů.
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6.3 Význam kontrolních světel

 
LED diody

LED Stavová LED Indikace

Trvale svítí
Cílovým telefonem je 
stolní telefon 

Trvale svítí
Cílovým telefonem je 
počítač

Rychle bliká
Příchozí hovor ve stolním 
telefonu

Rychle bliká Příchozí hovor v počítači

Rychle bliká

Náhlavní souprava 
vyžaduje napájecí zdroj

Bluetooth adaptér není 
podporován

Pomalu bliká Aktualizace firmwaru
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6.4 Nastavte hlasitost mikrofonu pro 
volání stolním telefonem

Hlasitost mikrofonu náhlavní soupravy při 
připojení ke stolnímu telefonu lze nastavit 
pomocí tlačítek hlasitosti mikrofonu na spodní 
straně modelu Jabra Link 950. 

Upozorňujeme, že nastavení příliš vysoké 
hlasitosti mikrofonu může způsobit ozvěnu.

A
B

C

DEFG
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6.5 Chybějící oznamovací tón ve 
stolním telefonu

Pokud v připojené náhlavní soupravě není 
slyšet oznamovací tón v případě připojení ke 
stolnímu telefonu, možná bude nutné otočit 
přepínač oznamovacího tónu na spodní straně 
Jabra Link 950, dokud nezazní oznamovací tón.
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7. Jabra Direct
Jabra Direct je počítačový software, určený k 
podpoře, správě a zajištění optimální funkčnosti 
zařízení Jabra.

Stáhnout prostřednictvím jabra.com/direct
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8. Podpora
8.1 Časté dotazy

Všechny časté dotazy naleznete na Jabra.com/
help/link950

8.2 Příručka ke kompatibilitě stolních a 
softwarových telefonů

Seznamte se s příručkou ke kompatibilitě zařízení 
Jabra Jabra.com/compatibilityguide
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