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1. Velkommen
Tak, fordi du bruger Jabra Evolve2 65. Vi håber, 
at du vil synes om det!

Funktioner i Evolve2 65

• Behageligt støjisolerende design
• Opkaldsteknologi med 3 mikrofoner
• Op til 37 timers trådløs batteritid
• 40 mm højttalere for suveræn musik
• Op til 30 m trådløs rækkevidde, med markant 

forbedret dækning og færre udfald
• Fungerer med alle førende UC-platforme, 

Microsoft Teams-certificerede varianter, der 
er tilgængelige
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2. Oversigt over 
Jabra Evolve2 65

Venstre Højre

Stemmeassistent
Slå lyden fra i 
mikrofonen

Mikrofon

Busylight/
status-LED

Tænd/sluk 
Bluetooth-

parring (hold 1 
sekund)

LED-status

Lydstyrke ned
Forrige nummer 
(hold 1 sekund)

Afspil/sæt musik 
på pause

Besvar/afslut opkald
Åbn Microsoft Teams-notifikation*

Lydstyrke op
Næste nummer 
(hold 1 sekund)

USB-C-opladning
(det tager ca. 1,5 
timer at lade op)

*Kræver en Microsoft Teams-headsetvariant
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2.1 Medfølgende tilbehør

Jabra Link 380 USB-C 
Bluetooth-adapter

Jabra Link 380 USB-A 
Bluetooth-adapter

USB-A til USB-C-
opladningskabel

Bæretaske

2.2 Ekstraudstyr

Opladningsstativ Opladningsstativ

Ørepuder
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3. Bæremåde
3.1 Bæremåder

Mono-variant

Stereovariant

H

L
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3.2 Justering af headsettet

Juster hovedbøjlen, så headsettet sidder 
behageligt.

Stereovariant Mono-variant

Mikrofonen skal være tæt på munden, når 
mikrofonen er i brug.
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3.3 Foldes flade til opbevaring

Ørepuderne kan foldes flade, når du ikke 
bruger dem
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4. Opladning
Headsettet kan oplades ved hjælp af det valgfri 
opladningsstativ eller via et USB-
opladningskabel, der er sluttet direkte til 
headsettet.

En fuld opladning tager ca. 1 timer og 30 
minutter. Batterilevetiden er op til 37 timer på 
en fuld opladning. Hvis batteriet er løbet tørt 
for strøm, kan du med en hurtig opladning på 
15 minutter få 8 times batteritid.
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4.1 Opladning ved brug af 
opladningsstativet (valgfrit tilbehør)

Tilslut opladningsstativet til en strømdreven 
USB-indgang på din computer ved hjælp af det 
medfølgende USB-opladningskabel, og dock 
headsettet i opladningsstativet. Alternativt 
kan opladningsstativet tilsluttes en USB-
strømforsyning.

Strømdreven USB-indgang

Batterilysdioden på headsettet blinker kort 
hvidt for at angive, at headsettet er blevet sat 
korrekt i opladningsstanderen.

Derefter blinker batterilysdioden kort grønt, 
gult eller rødt for at angive batteriets 
nuværende opladningsstatus. Når lysdioden 
permanent lyser grønt, er headsettet fuldt 
opladet.
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4.2 Opladning ved brug af USB-
opladningskablet

Sæt USB-opladningskablet i USB-C-
opladningsindgangen på den højre ørepude og 
enhver tilgængelig USB-indgang på din 
computer. Vi anbefaler, at headsettet oplades 
med det medfølgende Jabra-opladningskabel, 
men det er også muligt at bruge en kompatibel 
oplader.

Højre ørepude
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4.3 Dvaletilstand

Når headsettet er tændt, men ikke bruges til 
musik eller opkald, går det automatisk i 
dvaletilstand efter 8 timer for at spare på 
batteriet. Tryk på en vilkårlig knap for at 
afslutte dvaletilstanden.

 

Tidsrummet for hvornår headsettet går i 
dvaletilstand, kan justeres med Jabra Sound+ 
appen på din smartphone eller Jabra Direct på 
din computer.

Efter 24 timers dvaletilstand slukkes headsettet 
helt. Skyd tænd/sluk-knappen fra tændt til 
slukket og tilbage til tændt for at tænde 
headsettet igen.
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5. Hvad betyder LEDs-
indikatoren

*kræver en Microsoft Teams-headsetvariant

BUSYLIGHT/STATUS-LED

 Busylight

 Igangværende opkald

 Indgående opkald

  (langsom blinken) 
Headsettet forsøger at 
oprette forbindelse til 
Microsoft Teams. 
Timeout efter 10 
sekunder*

  (hurtig blinken) 
Microsoft Teams-
notifikation*

LED

 Lydløs

  Tilsluttet computeren og 
logget ind på Microsoft 
Teams*

  (langsom blinken) 
Headsettet forsøger at 
oprette forbindelse til 
Microsoft Teams. Timeout 
efter 10 sekunder*

  (hurtig blinken) Microsoft 
Teams-notifikation*

 Bluetooth-forbindelse

  Indgående opkald/aktivt 
opkald

 Musik/medie-streaming

LED

    Tændt 
Batteri fuldt opladet

   Halvt batteri

   Lavt batteri

 Kritisk lavt batteri

 Parringsopsætning

  Nulstilling/Firmware 
opdatering
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6. Sådan opretter du 
forbindelse

6.1 Opret forbindelse til computer

Sæt Jabra Link 380 i en USB-indgang på din 
computer. Jabra Evolve2 65 og Jabra Link 380 
er forhåndsparret og klar til brug direkte fra 
æsken. Bluetooth-rækkevidden er op til 30 m.

For at kunne høre musik i headsettet kan det 
blive nødvendigt at vælge Jabra Link 380 som 
afspilningsenheden i dit operativsystems 
lydindstillinger.

Download og brug Jabra Direct til manuelt at 
parre Jabra Evolve2 65 med Jabra Link 380.
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6.2 Par med en smartphone

1. Skyd tænd/sluk-knappen over på Bluetooth 
og hold den der, indtil LED’en blinker blåt, og 
der afspilles en meddelelse i headsettet. 

2. Gå til Bluetooth-menuen på din smartphone, 
og vælg Jabra Evolve2 65 fra listen over 
tilgængelige enheder.
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7. Brugsanvisning 

7.1 Tænd/sluk

Skyd tænd/sluk-knappen over på tændt eller 
slukket for at tænde eller slukke headsettet.

Venstre Højre

*Kræver en Microsoft Teams-headsetvariant

Lydstyrke op-knap

Stemme-knap

Lydstyrke ned-knap

Afspil/pause-knap

Multifunktionsknap 
Microsoft Teams-knap*

Tænd/sluk-knap
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7.2 Opkald og musik

  Højre Opkald og musik

Besvar opkald

Tryk på Multifunk-
tionsknappen

Bevæg alternativt 
mikrofonen nedad for 
at besvare et opkald.

Afslut opkald Tryk på Multifunk-
tionsknappen

Afvis opkald Dobbeltklik på Multi-
funktionsknappen

Bring Microsoft 
Teams i for-
grunden på en 
computer

Tryk på Microsoft 
Teams-knappen* (når 
man er logget ind på 
Microsoft Teams)

Deltag i et 
aktivt Microsoft 
Teams-møde

Tryk på Microsoft 
Teams-knappen* (når 
man er logget ind på 
Microsoft Teams)

Se ubesvarede op-
kald og voicemails 
i Microsoft Teams

Tryk på Microsoft 
Teams-knappen* (når 
man er logget ind på 
Microsoft Teams)

*Kræver en Microsoft Teams-headsetvariant
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Afspil/sæt musik 
på pause

Tryk på Afspil/pause-
knappen.

Alternativt sætter 
headsettet musik 
på pause, når det 
anbringes på en 
flad overflade, og 
genoptager musik, når 
det løftes fra en flad 
overflade.

Justér lydstyrken

Tryk på Lydstyrke op- 
eller Lydstyrke ned- 
knappen, når du lytter 
til musik eller i gang 
med et opkald

Næste nummer
Tryk og hold (1 sekund) 
Lydstyrke op-knappen 
nede

Genstart nummer 
eller forrige 
nummer

Tryk og hold (1 sekund) 
Lydstyrke ned-
knappen nede for at 
genstarte det aktuelle 
nummer

Tryk og hold nede to 
gange for at lytte til 
det forrige nummer

Busylight til/fra
Klik på både Lydstyrke 
op- og Lydstyrke ned-
knappen på samme tid

Hør batteristatus

Tryk Lydstyrke op- 
eller Lydstyrke ned-
knappen, når du ikke er 
i gang med et opkald 
eller lytter til musik
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Aktiver 
stemmeassistent 
(Siri, Google 
Assistant)

Tryk på Stemme-
knappen, når du ikke er 
i gang med et opkald

Slå mikrofon til/fra

Tryk på 
Stemmeknappen, når du 
er i gang med et opkald

Bevæg alternativt 
mikrofonarmen opad 
for at slå lydløs til 
eller nedad for at slå 
lydløs fra

7.3 Busylight(s)

Busylight(s) på headsettet lyser automatisk 
rød, når du tager et opkald for at vise dine 
kolleger, at du er optaget af en samtale. Du kan 
tænde/slukke manuelt for Busylight(s) ved at 
trykke på knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke 
ned samtidig.
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7.4 Slå lyd til/fra ved hjælp af 
mikrofonarmen

Headsetmikrofonens lyd kan slås fra ved at 
bevæge mikrofonarmen opad eller deaktiveres 
ved at bevæge den nedad. Denne funktion er 
som standard tændt og kan deaktiveres ved 
hjælp af Jabra Sound+ på din smartphone eller 
Jabra Direct på din computer.

Slå lyden fra i 
mikrofonen

Slå lyden til i 
mikrofonen
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7.5 Besvar opkald ved hjælp af 
mikrofonarmen

Et indgående opkald kan besvares ved at 
bevæge mikrofonarmen nedad tæt på munden. 
Denne funktion er som standard tændt og kan 
deaktiveres ved hjælp af Jabra Sound+ på din 
smartphone eller Jabra Direct på din computer.

Besvar opkald
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7.6 Stemmeassistent

Jabra Evolve2 65 gør det muligt at tale med 
Siri, Google Assistant på din smartphone med 
Stemme-knappen. 

Højre Stemmeassistent

Aktiver stem-
meassistent 
(Siri, Google 
Assistant)

Tryk på Stemme-knap-
pen når du ikke er i 
gang med en samtale

7.7 Multibrug

Headsettet kan parres med op til otte 
Bluetooth-enheder og tilsluttes to Bluetooth-
enheder på én gang (f.eks. Jabra Link 380 og en 
smartphone eller to smartphones). Headsettet 
kan acceptere flere indgående opkald fra 
begge enheder. 

For at parre to smartphones skal du bruge den 
normale parringsproces for hver smartphone 
separat (se afsnit 6). 

Bemærk: Stemmeassistenten vil blive aktiveret på den 
smartphone, som senest er tilsluttet.
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7.8 Håndtering af flere opkald

Headsettet kan modtage og håndtere flere 
opkald samtidigt.

Højre Håndtering af flere opkald

Afslut nuværende 
opkald og besvar 
indgående opkald

Klik på Multifunk-
tionsknappen

Sæt nuværende 
opkald på hold og 
besvar indgående 
opkald

Hold (2 sekunder) 
Multifunktionsknap-
pen* nede

Skift mellem aktive 
og ventede opkald

Hold (2 sekunder) 
Multifunktionsknap-
pen* nede

Afvis indgående 
opkald, når du er i 
gang med et opkald

Dobbeltklik på Mul-
tifunktionsknappen

*Kun ikke-Microsoft Teams headsetvariant
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7.9 Stemmevejledning

Stemmevejledningen giver en række 
talebeskeder, som vejleder dig under 
opsætningen eller giver dig statusopdateringer 
for headsettet (f.eks. forbindelses- og 
batteristatus).

Stemmevejledning er aktiveret som standard.

Højre Stemmevejledning

5
Tænd/sluk for 
stemmevejled-
ning

Tryk og hold  
(5 sekunder) Stemme-
knappen og Lydstyrke 
op-knappen nede, 
indtil der afspilles 
en talebesked i 
headsettet

Brug alternativt Jabra Direct på din computer 
eller Jabra Sound+ på din smartphone til at slå 
stemmeguiden til eller fra.

For at se den nyeste liste af understøttede 
sprog henvises der til Jabra Sound+ app på din 
smartphone eller Jabra Direct på din computer.
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7.10 Genklang

Genklang gør dig i stand til at høre din egen 
stemme bedre, når du er midt i et opkald.

Genklang-indstillingerne kan konfigureres ved 
hjælp af Jabra Sound+ app på din smartphone 
eller Jabra Direct på din computer.

7.11 Sådan nulstiller du

Nulstilling af headsettet rydder listen af 
parrede enheder og nulstiller alle indstillinger. 

Højre Nulstil headset

3
Nulstil 
parringsliste og 
indstillinger

Sørg for, at headset-
tet er tændt, og at du 
ikke er i gang med et 
opkald. Derefter skal 
du trykke og holde (3 
sekunder) Multifunk-
tionsknappen og 
Lydstyrke op-knap-
pen nede samtidig, 
indtil LED-indikatoren 
lyser lilla, og der af-
spilles en meddelelse 
i headsettet

Headsettet skal 
parres til din Jabra 
Link 380.
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8. Software og 
firmware

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ app

Personliggør din musik 
og dine opkald

Finjuster din musik 
med MySound



29

EN
G

EL
SK

8.2 Jabra Direct

Jabra Direct er en computersoftware designet 
til at understøtte, styre og muliggøre optimal 
funktionalitet på Jabra-enheder.

Hent den seneste gratis version på jabra.com/direct

8.3 Opdatér firmware

Opdateringer af firmwaren forbedrer ydeevnen 
eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder.

Firmware kan opdateres ved brug af enten Jabra 
Direct eller Jabra Sound+ app. Begge 
applikationer giver dig besked, når en 
firmwareopdatering er tilgængelig.
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9. Support
9.1 Ofte stillede spørgsmål

Se Ofte stillede spørgsmål på 
Jabra.com/evolve2-65.

9.2 Vedligeholdelse af headsettet

• Opbevar altid headsettet i den medfølgende 
æske.

• For ikke at forkorte batteriets levetid eller 
kapacitet skal du undgå at opbevare 
headsettet ved høje eller lave temperaturer, 
såsom en varm bil om sommeren eller kold 
bil om vinteren.

• Det anbefales at holde headsettet mellem 
-20°C og 55°C.

• Opbevar ikke headsettet i længere tid uden 
at oplade det (maks. tre måneder).
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