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Tack för att du använder Jabra Evolve 75. Vi hoppas du
kommer att gilla det!
JABRA EVOLVE 75 - FUNKTIONER

SVENSKA

1. Välkommen

• Överlägsen aktiv bullerdämpning (ANC)
• Inbyggd upptagetindikator som ökar din produktivitet
• MultiUse-anslutning till två Bluetooth®-enheter gör att
du kan ta samtal och lyssna på musik från samma
headset
• HD Voice och världsklasshögtalare
• Bluetooth-anslutning upp till 30 meter

Jabra Evolve 75
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Upptagetindikator
Laddningsport
för USB

Lyssningsläge
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2. Översikt

Ljud av
Volym upp
Svara på/avsluta samtal
Volym ner

Aktiv
bullerdämpning
(ANC)

ANC
-indikator

Batteri
-indikator

På/Av/
Bluetooth
-knapp

Jabra Evolve 75

Bluetoothindikator
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Jabra Link 370

USB-laddningskabel

Laddningsställ
(medföljer inte alla varianter)
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2.1 Medföljande tillbehör

Fodral

Ersättningstillbehör kan köpas online via
jabra.com/accessories.

2.2 Extra tillbehör

Öronkuddar

Ersättningsöronkuddar kan köpas online via
jabra.com/accessories.
Jabra Evolve 75
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Placera mikrofonen nära munnen (2 cm). Mikrofonen kan
böjas efter eget önskemål.
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3. Så här bär du produkten

3/4"
2 cm

3/4"
2 cm

Vrid upp mikrofonen för att stänga av ljudet, eller ner för att
slå på det.

Ljud av

Ljud på

När du inte behöver mikrofonen vrider du upp den och
fäster den magnetiskt till huvudbågen.

Jabra Evolve 75

8

Vrid öronkuddarna motsols och pilla försiktigt av dem för
att ta bort dem helt från headsetet. För att sätta fast de nya
öronkuddarna sätter du dem på samma plats och vrider
medsols för att låsa fast dem.

SVENSKA

3.1 Byta öronkuddarna

Du ska inte använda eller bära headsetet när öronkuddarna
inte sitter på. Ersättningsöronkuddar kan köpas via jabra.
com/accessories.

Jabra Evolve 75
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Öronkåporna kan vikas ihop för enkel förvaring.

Jabra Evolve 75
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3.2 Vikbar förvaring
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4.1 Använda laddningsstället
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4. Så här laddar du
produkten
Anslut laddningsstället till en strömförsörjd USB-port på
din PC, dockningsstation eller väggladdare och docka
därefter headsetet.
Det tar ca tre timmar att helt ladda headsetet.

När PC:n är avstängd fortsätter headsetet endast att laddas
om laddningsstället är anslutet till en strömförsörjd USBport.
Jabra Evolve 75
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Anslut den medföljande USB-laddningskabeln till en USBport på din PC, dockningsstation, eller väggladdare.
Det tar ca tre timmar att helt ladda headsetet.

Jabra Evolve 75
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4.2 Använda USB-laddningskabeln
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För att höra headsetets aktuella batteristatus tar du på dig
headsetet och trycker på antingen Volym upp eller Volym
ner (Volume down) när du inte sitter i samtal eller lyssnar
på musik.
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4.3 Batteristatus

BATTERISTATUS
Full
Måttlig
Låg/laddar
Mycket låg

Jabra Evolve 75
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5.1 PC

SVENSKA

5. Så här ansluter du
produkten

ja

br

a

Anslut den medföljande Jabra Link 370 till en USB-port på
din PC. Jabra Evolve 75 och Jabra Link 370 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 370 som uppspelningsenhet i ditt operativsystems
ljudinställningar.
För att para ihop Jabra Evolve 75 med Jabra Link 370
manuellt, laddar du ner och använder Jabra Direct eller
Jabra Suite för Mac.
Jabra Evolve 75

14

Håll knappen På/Av/Bluetooth (On/Off/Bluetooth) i
Bluetooth-positionen i tre sekunder och följ de röststyrda
anvisningarna för att börja para ihop headsetet med din
smarttelefon.
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5.2 Smarttelefon

3 sek.

Bluetooth-räckvidden är upp till 10 meter (begränsas av
din smarttelefons Bluetooth-anslutning).

Jabra Evolve 75
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Upptagetindikator
Laddningsport
för USB

Lyssningsläge
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6. Så här använder du
produkten

Stänga av
ljudet
Volym upp
Svara på/avsluta samtal
Volym
ner

Aktiv
bullerdämpning
(ANC)

ANC
-indikator

Batteri
-indikator

På/Av/
Bluetooth
-knapp

Bluetoothindikator

6.1 Vad knapparna gör
HÖGER ÖRONKÅPA

Slå på/stänga av
headsetet

För knappen På/Av/Bluetooth
(On/Off/Bluetooth) till På (On)
eller Av (Off)

Jabra Evolve 75
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Tryck på knappen Svara på/
avsluta samtal (Answer/End
call)

Avsluta samtal

Tryck på knappen Svara på/
avsluta samtal (Answer/End
call)

Avvisa samtal

Dubbeltryck på knappen Svara
på/avsluta samtal (Answer/
End call)

Höja/sänka
volymen

Tryck på knappen Volym upp
eller Volym ner (Volume down)

Batteristatus

Tryck på knappen Volym upp
eller Volym ner (Volume down)
när du inte sitter i samtal eller
lyssnar på musik

Stänga av/på
mikrofonljudet

Tryck på Muteknappen eller vrid
upp/ner mikrofonen

Slå på/av
röstvägledning

Håll in Muteknappen i fem
sekunder

Siri/Cortana/
Google Now

Tryck på Muteknappen när du
inte sitter i samtal eller lyssnar
på musik

Para ihop
Bluetooth-enhet

Håll knappen På/Av/Bluetooth
(On/Off/Bluetooth) i Bluetoothpositionen i tre sekunder

Jabra Evolve 75
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Besvara samtal
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Slå på/av
lyssningsläget

Tryck på Lyssningsknappen

Slå på/av ANC

Tryck på ANC-knappen

SVENSKA

VÄNSTER ÖRONKÅPA

6.2 HANTERA FLERA SAMTAL
Headsetet kan ta emot och hantera flera samtal samtidigt.
HÖGER ÖRONKÅPA
Parkera aktuellt
samtal och svara på
inkommande samtal

Tryck på knappen Svara
på/avsluta samtal
(Answer/End call)

Växla mellan parkerat
och aktivt samtal

Tryck på knappen Svara
på/avsluta samtal
(Answer/End call)

Avvisa inkommande
samtal och fortsätt
med det aktiva
samtalet

Dubbeltryck på
knappen Svara på/
avsluta samtal
(Answer/End call)

Jabra Evolve 75
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Röstvägledningen kan slås på eller av genom att hålla in
Muteknappen i fem sekunder, eller genom att använda
programmet Jabra Direct på din PC (jabra.com/direct).
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6.3 Röstvägledning

5 sek.

Jabra Evolve 75
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Upptagetindikatorerna på headsetet lyser automatiskt
rött när du sitter i samtal för att visa dina kollegor att du är
upptagen. För att slå på eller stänga av
upptagetindikatorerna manuellt trycker du på Volym upp
och Volym ner (Volume down) samtidigt.
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6.4 Upptagetindikatorer

1 sek.

För att inaktivera upptagetfunktionen helt och hållet, håller
du samtidigt in Volym upp och Volym ner (Volume down) i
fem sekunder. När du inaktiverar upptagetfunktionen
används upptagetindikatorerna inte längre.
För att aktivera upptagetfunktionen igen, håller du
samtidigt in Volym upp och Volym ner (Volume down) i
fem sekunder.

Jabra Evolve 75
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Aktiv bullerdämpning (ANC) reducerar kraftigt störningar
utifrån, så att du kan fokusera helt och hållet på arbetet eller
samtalet.
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6.5 Aktiv bullerdämpning (ANC)

Tryck på ANC-knappen för att slå på eller stänga av aktiv
bullerdämpning.

Jabra Evolve 75
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Lyssningsläget låter dig höra omgivningen utan att ta av dig
headsetet. Ljudet på musik och samtal stängs av (men
pausas inte) när lyssningsläget är på.
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6.6 Lyssningsläge

Tryck på Lyssningsknappen för att slå på eller stänga av
lyssningsläget.

Jabra Evolve 75
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När du återställer Jabra Evolve 75 rensas listan över
ihopparade Bluetooth-enheter samt alla personliga
inställningar.
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6.7 Fabriksåterställning

För att utföra en fabriksåterställning håller du samtidigt in
knapparna Svara på/avsluta samtal (Answer/End call) och
Volym upp i fem sekunder.
När headsetet har återställts måste du para ihop det med
Jabra Link 370 eller din smarttelefon igen.

5 sek.

Jabra Evolve 75
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7.1 Jabra Direct
Jabra Direct är ett PC-program som är utformat för att
stödja, hantera och möjliggöra optimal funktionalitet för
Jabras enheter.
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7. Programvara

Ladda ner via jabra.com/direct

7.2 Suite för Mac
Suite för Mac är ett program som är utformat för att stödja,
hantera och möjliggöra optimal funktionalitet för Jabras
enheter på Apple-datorer.
Ladda ner via jabra.com/supportpages/jabra-suite-for-mac

Jabra Evolve 75
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Firmwareuppdateringar förbättrar prestandan för eller
lägger till nya funktioner till Jabras enheter.
1. Anslut Jabra Evolve 75 till en PC med hjälp av USBkabeln, laddningsstället eller Jabra Link 370.
2. Installera Jabra Direct på din PC, eller Suite för Mac på
din Mac.
3. Använd Jabra Direct eller Suite för Mac för att söka efter
de senaste firmwareuppdateringarna.

Jabra Evolve 75
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7.3 Firmwareuppdatering
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Support för Jabra Evolve 75 och vanliga frågor finns på
jabra.com/evolve75.

Jabra Evolve 75
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8. SUPPORT
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