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1. Välkommen
Tack för att du använder Jabra Evolve2 65. Vi 
hoppas du kommer att gilla det!

Jabra Evolve2 65 - Funktioner

• Bekväm, ljudisolerande design
• Tremikrofonsteknik
• Upp till 37 timmars trådlös batteritid
• 40 mm-högtalare för exceptionell musik
• Upp till 30 m trådlös räckvidd, med avsevärt 

förbättrad täckning och färre avbrott
• Fungerar tillsammans med alla ledande 

UC-plattformar, Microsoft Teams-certifierade 
varianter som är tillgängliga
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2. Jabra Evolve2 65 - 
Översikt

Vänster Höger

Röstassistent
Mikrofonljud av

Mikrofon

Busylight/
statuslampa

På/Av Bluetooth-
parning (håll in i 

en sekund)

LED-status

Sänk volymen
Föregående låt (håll in i en 
sekund)

Spela upp/pausa 
musik

Svara på/avsluta samtal
Öppna Microsoft Teams-meddelande*

Höj volymen
Nästa låt (håll in i en sekund)

USB-C-laddning
(tar cirka 1,5 timme 
att ladda)

*Kräver Microsoft Teams-varianten av headsetet
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2.1 Medföljande tillbehör

Bluetooth-adaptern Jabra 
Link 380 USB-C

Bluetooth-adaptern Jabra 
Link 380 USB-A

USB-A till USB-C-
laddningskabel

Bärväska

2.2 Extra tillbehör

Laddningsställ Laddningsställ

Öronkuddar
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3. Så här bär du 
produkten

3.1 Bärstilar

Monomodell

Stereomodell

H

V
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3.2 Justera headsetet

Justera huvudbågen så att headsetet sitter 
bekvämt på huvudet.

Stereomodell Monomodell

När du använder mikrofonen ska den vara 
placerad nära munnen.
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3.3 Vik ihop vid förvaring

Öronkåporna kan vikas ihop för enkel 
förvaring.
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4. Så här laddar du 
produkten

Headsetet kan laddas med det extra 
laddningsstället eller med en USB-
laddningskabel ansluten direkt till headsetet.

Det tar ca 1 timmar och 30 minuter för full 
laddning. När det är fulladdat är batteritiden 
upp till 37 timmar. Om batteriet tar slut ger 15 
minuters laddning av headsetet upp till 8 
timmars batteritid.
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4.1 Ladda via laddningsstället (extra 
tillbehör)

Anslut laddningsstället till en strömförsörjd 
USB-port på din dator med den medföljande 
USB-laddningskabeln och docka sedan 
headsetet i laddningsstället. Alternativt kan 
laddningsstället anslutas till en strömförsörjd 
USB-strömkälla.

Strömförsörjd USB-port

Batteriindikatorn på headsetet blinkar vitt för 
ett ögonblick för att visa att headsetet har 
dockats korrekt i laddningsstället.

Batteriindikatorn i laddningsfodralet blinkar 
sedan grönt, gult eller rött för ett ögonblick för 
att ange aktuell laddningsstatus för batteriet. 
När LED-indikatorn lyser grönt är headsetet 
fulladdat.
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4.2 Ladda via USB-laddningskabeln

Anslut USB-laddningskabeln till USB-C-
laddningsporten på höger öronkåpa och till en 
ledig USB-port på din dator. Det är 
rekommenderat att ladda headsetet med den 
medföljande laddningskabeln från Jabra, men 
det går även att använda en kompatibel 
laddare.

Höger öronkåpa
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4.3 Viloläge

När headsetet är påslaget utan att musik 
spelas eller något samtal är aktivt försätts det 
automatiskt i viloläge efter 8 timmar för att 
spara på batteriet. Tryck på valfri knapp för att 
avsluta viloläget.

 

Hur lång tid det tar innan headsetet försätts i 
viloläge kan justeras med hjälp av appen Jabra 
Sound+ på din mobiltelefon eller Jabra Direct 
på din dator.

Efter 24 timmar i viloläget stängs headsetet av 
helt. För att slå på headsetet för du knappen 
På/Av (On/Off) till Off och sedan till On.
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5. Vad LED-lamporna 
betyder

*kräver Microsoft Teams-varianten av headsetet

BUSYLIGHT/STATUSLAMPA

 Busylight

 Aktivt samtal

 Inkommande samtal

  (blinkar långsamt) 
Headsetet försöker 
ansluta till Microsoft 
Teams. Tidsgränsen 
uppnås efter tio 
sekunder*

  (blinkar snabbt) Microsoft 
Teams-meddelande*

LED

 Mikrofonljud av

  Ansluten till datorn och 
inloggad i Microsoft 
Teams*

  (blinkar långsamt) 

Headsetet försöker ansluta 
till Microsoft Teams. 
Tidsgränsen uppnås efter 
tio sekunder*

  (blinkar snabbt) Microsoft 
Teams-meddelande*

 Bluetooth-anslutning

  Inkommande samtal/aktivt 
samtal

 Strömmar musik/media

LED

    Slår på 
Fullt batteri

   Halvfullt batteri
   Lågt batteri

   Mycket lågt batteri

   Ihopparningsläge

  Återställer/Uppdaterar 
firmwaren
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6. Så här ansluter du 
produkten

6.1 Ansluta till dator

Anslut den medföljande Jabra Link 380 till en 
USB-port på din dator. Jabra Evolve2 65 och 
Jabra Link 380 är redan ihopparade och redo 
för användning direkt ur förpackningen. 
Bluetooth-räckvidden är upp till 30 meter.

För att höra musik i headsetet kan du behöva 
välja Jabra Link 380 som uppspelningsenhet i 
ditt operativsystems ljudinställningar.

För att para ihop Jabra Evolve2 65 med Jabra 
Link 380 manuellt, laddar du ner och använder 
Jabra Direct.
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6.2 Para ihop med en mobiltelefon

1. För knappen På/Av (On/Off) till Bluetooth-
positionen och håll den där tills LED-lampan 
blinkar blått och du hör ett meddelande i 
headsetet. 

2. Gå till Bluetooth-menyn på din mobiltelefon 
och välj Jabra Evolve2 65 ur listan av 
tillgängliga enheter.
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7. Så här använder du 
produkten 

7.1 Slå på/stäng av

För knappen På/Av (On/Off) till On eller Off för 
att slå på eller stänga av headsetet.

Vänster Höger

*Kräver Microsoft Teams-varianten av headsetet

Volym upp-knapp

Röstknapp

Volym ner-knapp

Spela/Pausa-knapp

Multifunktionsknapp 
Microsoft Teams -knapp*

På/Av-knapp
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7.2 Samtal och musik

  Höger Samtal och musik

Besvara samtal

Tryck på 
Multifunktionsknappen

Alternativt kan du vrida ner 
mikrofonen för att svara på 
ett samtal

Avsluta samtal
Tryck på 
Multifunktionsknappen

Avvisa samtal
Dubbeltryck på  
Multifunktionsknappen

Ta fram Microsoft 
Teams i förgrunden på 
datorn

Tryck på Microsoft 
Teams-knappen* (när du 
är inloggad på Microsoft 
Teams)

Gå med i ett aktivt 
Microsoft Teams-möte

Tryck på Microsoft 
Teams-knappen* (när du 
är inloggad i Microsoft 
Teams)

Visa missade samtal 
och röstmeddelanden 
på Microsoft Teams

Tryck på Microsoft 
Teams-knappen* (när du 
är inloggad i Microsoft 
Teams)

*Kräver Microsoft Teams-varianten av headsetet
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Spela upp/pausa 
musik

Tryck på knappen Spela/
pausa

Alternativt pausar 
headsetet musiken när det 
läggs på en plan yta, och 
fortsätter spela musiken 
när det lyfts upp från en 
plan yta.

Justera volymen

Tryck på knappen Volym 
upp eller Volym ner när du 
lyssnar på musik eller sitter 
i samtal

Nästa låt
Håll in knappen Volym upp 
i en sekund

Starta om låt eller 
föregående låt

Håll in knappen Volym ner 
i en sekund för att starta 
om den aktuella låten.

Tryck och håll in två gånger 
för att spela föregående 
låt.

Busylight på/av
Tryck på både Volym upp 
och Volym ner samtidigt

Höra batteristatus

Tryck på knappen Volym 
upp eller Volym ner när 
du inte sitter i samtal eller 
lyssnar på musik
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(Siri, Google Assistant)

Tryck på knappen Röst 
(Voice) när du inte sitter 
i samtal

Mikrofonljud på/av

Tryck på knappen Röst 
(Voice) när du sitter i 
samtal

Alternativt kan du vrida 
upp mikrofonarmen för att 
stänga av mikrofonljudet 
eller ner för att slå på det

7.3 Busylight(s)

Busylight(s) på headsetet lyser automatiskt 
rött när du sitter i samtal för att visa dina 
kollegor att du är upptagen. För att slå på/
stänga av Busylight(s) manuellt trycker du på 
knapparna Volym upp och Volym ner 
samtidigt.
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7.4 Slå på/stänga av mikrofonljudet 
med mikrofonarmen

Headsetets mikrofon kan stängas av genom 
att vrida upp mikrofonarmen, eller slås på 
genom att vrida ner den. Denna funktion är 
som standard påslagen och kan inaktiveras 
med hjälp av Jabra Sound+ på din mobiltelefon 
eller Jabra Direct på din dator.

Mikrofonljud av

Mikrofonljud på
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7.5 Svara på samtal med 
mikrofonarmen

Ett inkommande samtal kan besvaras genom 
att vrida ner mikrofonarmen nära munnen. 
Denna funktion är som standard påslagen och 
kan inaktiveras med hjälp av Jabra Sound+ på 
din mobiltelefon eller Jabra Direct på din dator.

Besvara samtal
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7.6 Röstassistent

Jabra Evolve2 65 låter dig prata med Siri, 
Google Assistant på din mobiltelefon via 
knappen Röst (Voice). 

Höger Röstassistent

Aktivera 
röstassistent (Siri, 
Google Assistant)

Tryck på knappen Röst 
(Voice) när du inte sitter 
i samtal

7.7 Multiuse

Headsetet kan paras ihop med upp till åtta 
Bluetooth-enheter och anslutas till två 
Bluetooth-enheter samtidigt (t.ex Jabra Link 
380 och en mobiltelefon, eller två 
mobiltelefoner). Headsetet kan ta emot flera 
inkommande samtal från båda enheterna. 

För att para ihop med två mobiltelefoner 
använder du den normala ihopparningsprocessen 
separat för varje mobiltelefon (se avsnitt 6). 

Obs: Röstassistenten kommer att aktiveras på den senast anslutna 
mobiltelefonen.



25

SV
EN

SK
A

7.8 Hantera flera samtal

Headsetet kan ta emot och hantera flera 
samtal samtidigt.

Höger Hantera flera samtal

Avsluta aktuellt 
samtal och svara på 
inkommande samtal

Tryck på Multifunk-
tionsknappen

Parkera aktuellt 
samtal och svara på 
inkommande samtal

Håll in Multifunktionsk-
nappen* i två sekunder

Växla mellan parkerat 
och aktivt samtal

Håll in Multifunktionsk-
nappen* i två sekunder

Avvisa inkommande 
samtal när du redan 
sitter i samtal

Dubbeltryck på Multi-
funktionsknappen

*Alla headset utom Microsoft Teams-varianten av headsetet
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7.9 Röstvägledning

Röstvägledning är meddelanden som guidar 
dig genom installationen eller ger dig 
statusuppdateringar (t.ex. anslutnings- och 
batteristatus).

Röstvägledningen är aktiverad som standard.

Höger Röstvägledning

5
Slå på/av 
röstvägledning

Håll in knapparna Röst 
(Voice) och Volym upp 
i fem sekunder tills du 
hör ett meddelande i 
headsetet

Alternativt kan du använda Jabra Direct på din 
dator eller Jabra Sound+ på din mobiltelefon 
för att slå på eller stänga av röstvägledningen.

Se appen Jabra Sound+ på din mobiltelefon 
eller Jabra Direct på din dator för den senaste 
listan över stödda språk.
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7.10 Medlyssning

Medlyssning gör att du bättre kan höra din 
egen röst under ett samtal.

Inställningarna för medlyssning kan 
konfigureras med hjälp av appen Jabra Sound+ 
på din mobiltelefon eller Jabra Direct på din 
dator.

7.11 Så här återställer du produkten

När du återställer headsetet rensas listan över 
ihopparade enheter och alla inställningar 
återställs. 

Höger Återställa headsetet

3
Återställa 
ihopparningslistan 
och 
inställningarna

Kontrollera att headsetet 
är påslaget och att du 
inte pratar med någon. 
Håll sedan samtidigt in 
Multifunktionsknappen 
och Volym upp i tre 
sekunder tills LED-
lampan lyser lila och du 
hör ett meddelande i 
headsetet.

Du måste para ihop 
headsetet med Jabra 
Link 380 igen.
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8. Programvara och 
firmware

8.1 Jabra Sound+

Appen  
Jabra Sound+

Skräddarsy din musik och 
dina samtal

Finjustera din musik med 
MySound
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8.2 Jabra Direct

Jabra Direct är ett datorprogram som är 
utformat för att stödja, hantera och möjliggöra 
optimal funktionalitet för Jabras enheter.

Ladda ner den senaste versionen gratis från jabra.se/direct

8.3 Uppdatera firmware

Firmwareuppdateringar förbättrar prestandan 
för eller lägger till nya funktioner till Jabras 
enheter.

Firmware kan uppdateras med hjälp av antingen 
Jabra Direct eller appen Jabra Sound+. Båda 
programmen meddelar dig när en 
firmwareuppdatering är tillgänglig.
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9. Support
9.1 FAQ

Läs våra FAQ:s på Jabra.com/help/evolve2-65.

9.2 Så här sköter du om produkten

• Förvara alltid headsetet i det medföljande 
fodralet.

• För att förhindra att batteritiden eller 
batterikapaciteten reduceras ska du undvika 
att förvara headsetet i varma eller kalla 
miljöer, som i en stängd bil på sommaren 
eller i vinterförhållanden.

• Förvara helst headsetet mellan -20 °C och 
55 °C.

• Förvara inte headsetet under längre perioder 
utan att ladda det (max tre månader).
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