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1. Velkommen
Takk for at du bruker Jabra Evolve2 65. Vi håper 
du vil like den!

Jabra Evolve2 65-funksjoner

• Behagelig støyisolerende design
• 3-mikrofons samtaleteknologi
• Opptil 37 timers trådløs batteritid
• 40Mm høyttalere for fantastisk musikk
• Opptil 30m/100ft trådløs rekkevidde, med 

betydelig forsterket dekning og færre 
avbrudd

• Fungerer med alle ledende UC-plattformer, 
Microsoft Teams-sertifiserte varianter 
tilgjengelig
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2. Jabra Evolve2 65 
oversikt

Venstre Høyre

Taleassistent
Dempe mikrofon

Mikrofon

Opptattlys/
Status LED

Strøm På/Av 
Bluetooth Paring 
(hold inne 1 sek)

LED status

Volum ned
Forrige spor 
(hold inne 1 sek)

Spille/pause 
musikk

Besvar/avslutt samtale
Åpne Microsoft Teams meldinger*

Volum opp
Neste spor 
(hold inne 1 sek)

USB-C lading
(full opplading tar 
cirka 1,5 timer)

*Krever Microsoft Teams hodesett variant
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2.1 Tilbehør inkludert

Jabra Link 380 USB-C 
Bluetooth adapter

Jabra Link 380 USB-A 
Bluetooth adapter

USB-A til USB-C 
ladekabel

Etui

2.2 Valgfritt tilbehør

Ladestand Ladestand

Øreputer



8

N
O

R
SK

3. Slik har du det på
3.1 Bærestiler

Mono-varianten

Stereo-varianten

R

L
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3.2 Justere hodesettet

Juster hodebåndet slik at hodetelefonene 
passer behagelig på hodet ditt.

Stereo-varianten Mono-varianten

Når du bruker mikrofonen, bør den plasseres 
nært munnen din.
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3.3 Brett flatt for oppbevaring.

Ørekoppene kan brettes flatt for enkel 
oppbevaring.
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4. Slik lader du
Hodesettet kan lades ved å bruke den ekstra 
ladestanden, eller via en USB-ladekabel 
plugget direkte inn i hodesettet.

Full opplading tar cirka 1 time og 30 minutter. 
Batteritiden er 37 timer når det er fullstendig 
ladet. Dersom batteriet er tomt, kan du lade 
hodesettet i 15 minutter for opptil 8 timers 
batteritid.
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4.1 Lade ved bruk av ladestand 
(ekstrautstyr)

Koble til ladestanden til et strømsatt USB-
uttak på datamaskinen din ved å bruke USB-
ladekabelen som følger med, og sett deretter 
hodesettet i ladestanden. Eventuelt kan 
ladestanden kobles inn i hvilket som helst 
strømsatt USB-strømuttak.

Strømsatt USB-port
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4.2 Lading ved bruk av USB-ladekabel

Plugg USB-ladekabelen inn i USB-C ladeuttaket 
på den høyre ørekoppen og på hvilken som 
helst tilgjengelig USB-uttak på datamaskinen 
din. Det anbefales å lade hodesettet ved bruk 
av den inkluderte Jabra-ladekabelen, men det 
er også mulig å lade hodesettet med en 
kompatibel lader.

Høyre ørekopp
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4.3 Sleep mode

Når hodesettet er skrudd på, men spiller ikke 
musikk eller er i en samtale, vil det automatisk 
gå over i sleep mode etter 8 time for å spare 
batteriet. Bare trykk på hvilken som helst 
knapp for å gå ut fra sleep mode.

 

Tidslengden som går før hodesettet går over i 
sleep mode kan justeres ved å bruke Jabra 
Sound+ appen på smarttelefonen din eller 
Jabra Direct  på datamaskinen din.

Etter 24 timers sleep mode, vil hodesettet skru 
seg fullstendig av. For å skru på hodesettet, 
skyv På/Av-bryteren til Av og deretter til På.
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5. Hva betyr LED-ene

*krever Microsoft Teams hodesett variant

OPPTATTLYS/STATUS LED

 Opptattlys

 Aktiv samtale

 Innkommende samtale

  (sakte blinking) 
Hodesettet forsøker å 
koble seg til Microsoft 
Teams. Vil skru seg av 
etter 10 sekunder*

  (Rask blinking) Microsoft 
Teams varsler*

LED

 Demp

  Plugget inn i PC og logget 
inn på Microsoft Teams*

  (sakte blinking) Hodesettet 
forsøker å koble seg til 
Microsoft Teams. Vil skru 
seg av etter 10 sekunder*

  (Rask blinking) Microsoft 
Teams varsler*

 Bluetooth tilkobling

  Innkommende samtale/
Aktiv samtale

 Strømming musikk/media

LED

    Strøm på 
Fullt batteri

   Halvfullt batteri

   Lavt batteri

 Kritisk lavt batteri

  Sammenkoblingsmodus

  Tilbakestilling/
Programvare oppdatering
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6. Slik kobler du til
6.1 Koble til en PC

Plugg Jabra Link 380 som følger med inn i en 
USB-port på datamaskinen din. Jabra Evolve2 
65 og Jabra Link 380 er forhåndsparet og klare 
til å bruke ute av boksen. Bluetooth rekkevidden 
er opp til 30 meter eller 8 fot.

Det kan være du må velge Jabra Speak 380 
som lydenhet for lydinnstillingene i 
lydinnstillingene i operativsystemet ditt.

For å pare Jabra Evolve2 65 med Jabra Link 380 
manuelt, vennligst bruk Jabra Direct.
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6.2 Paret med en smarttelefon

1. Skyv På/Av knappen til Bluetooth posisjonen 
og hold den der helt til LED-en blinker blått, 
og du hører en kunngjøring i hodesettet. 

2. Gå til Bluetooth menyen på smarttelefonen 
din og velg Jabra Evolve2 65 fra listen over 
tilgjengelige enheter.
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7. Hvordan bruke 

7.1 Strøm på/av

Skyv På/Av knappen til På eller Av posisjon for 
å skru hodesettet på eller av.

Venstre Høyre

*Krever Microsoft Teams hodesett variant

Volum opp knapp

Stemme knapp

Volum ned knapp

Spille/Pause knapp

Multi-funksjon knapp 
Microsoft Teams knapp*

På/Av knapp
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7.2 Samtaler og musikk

  Høyre Samtaler og musikk

Svare på samtaler

Trykk på 
multifunksjon-
knappen

Eventuelt, flytt 
mikrofonen ned for å 
svare på en samtale

Avslutte samtale
Trykk på 
multifunksjon-
knappen

Avvise samtale
Dobbelttrykk på 
multifunksjons-
knappen

Sett Microsoft 
Teams i 
forgrunnen på 
datamaskinen

Trykk på Microsoft 
Teams knappen* 
(når du er logget inn i 
Microsoft Teams)

Ta del i aktive 
Microsoft Teams 
møter

Trykk på Microsoft 
Teams knappen* 
(når du er logget inn i 
Microsoft Teams)

Se Microsoft 
Teams tapte anrop 
og talepostkasser

Trykk på Microsoft 
Teams knappen* 
(når du er logget inn i 
Microsoft Teams)

*Krever Microsoft Teams hodesett variant
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Spille/pause 
musikk

Trykk på Spille/Pause 
knappen

Eventuelt, hodesettet 
vil spille musikk når 
det er plassert på en 
flat overflate, og vil 
gjenoppta musikken 
når det løftes opp fra 
en flat overflate.

Juster volum

Hold inne volum 
opp- eller volum ned-
knappen når du lytter 
til musikk eller er i en 
samtale

Neste spor
Trykk og hold inne 
(1 sek) Volum opp 
knappen

Start spor på nytt 
eller forrige spor

Trykk og hold (1 sek) 
Volum ned -knappen 
for å starte det 
nåværende sporet på 
nytt igjen

Trykk og hold inne to 
ganger for å spille av 
det forrige sporet

Opptattlys på/av
Trykk på både Volum 
opp og Volum ned-
knappene samtidig

Hør batteristatus

Hold inne Volum 
opp- eller Volum ned-
knappen når du ikke er 
i en samtale eller lytter 
til musikk
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Aktiver Taleassis-
tent (Siri, Google 
Assistant eller 
Amazon Alexa)

Trykk på Tale knappen 
når du ikke er i en 
samtale

Mute/av-mute 
mikrofon

Trykk på Tale-knappen 
når du er i en samtale

Eventuelt, flytt 
mikrofonbom armen 
opp for å dempe, eller 
ned for å av-dempe

7.3 Opptattlys

Opptattlyset på hodesettet vil automatisk lyse 
rødt når du er i en samtale for å indikere til 
kolleger at du er opptatt. Trykk på både Volum 
opp og Volum ned-knappene samtidig for å 
skru Opptattlyset på/av manuelt.
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7.4 Dempe/av-dempe ved å bruke 
mikrofonbom armen

Hodesettets mikrofon kan dempes ved å flytte 
mikrofonbom armen opp, eller av-dempet ved 
å flytte den ned. Denne funksjonen er på som 
standard, og den kan deaktiveres ved å bruke 
Jabra Sound+ på smartelefonen din eller Jabra 
Direct på datamaskinen din.

Dempe mikrofon

Av-dempe mikrofon
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7.5 Svare på samtale ved å bruke 
mikrofonbom armen

En innkommende samtale kan bli svart på ved 
å flytte mikrofonbom armen ned, nært munnen 
din. Denne funksjonen er på som standard, og 
den kan deaktiveres ved å bruke Jabra Sound+ 
på smarttelefonen din eller Jabra Direct på 
datamaskinen din.

Svare på samtaler
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7.6 Taleassistent

Jabra Evolve2 65 gjør det mulig for deg å 
snakke med Siri, Google Assistant eller Amazon 
Alexa på smarttelefonen din ved å bruke Tale 
knappen. 

Høyre Taleassistent

Aktiver 
Taleassistent 
(Siri, Google 
Assistant eller 
Amazon Alexa)

Trykk på Tale knappen 
når du ikke er i en 
samtale

7.7 Flerbruk

Hodesettet kan pares til åtte Bluetooth-
enheter og kobles til to Bluetooth-enheter 
samtidig (for eks Jabra Link 380 og en 
smarttelefon, eller to smarttelefoner). 
Hodesettet kan godta flere innkommende 
samtaler fra begge enhetene. 

For å sammenkoble med to smarttelefoner 
benyttes den vanlige sammenkoblingprosessen 
separat for hvert smarttelefon (se avsnitt 6). 

Merk: Taleassistent kan bli aktivert på den sist 
sammenkoblede smarttelefonen.
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7.8 Håndtering av flere samtaler

Hodetelefonene kan akseptere og håndtere 
flere samtaler på samme tid.

Høyre Håndtering av flere samtaler

Avslutt nåværende 
samtale og besvar 
innkommende anrop

Trykk på 
Multifunksjons-
knappen

Sett nåværende 
samtale på vent og 
besvar innkommende 
anrop

Hold inne (i 2 sek) 
Multifunksjons-
knappen*

Veksle mellom 
samtale på vent og 
aktiv samtale

Hold inne (i 2 sek) 
Multifunksjons-
knappen*

Avvis innkommende 
samtale når du er i en 
samtale

Dobbelttrykk på 
Multifunksjons-
knappen

*Kun variant uten Microsoft Teams hodesett
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7.9 Taleveiledning

Taleveiledning er kunngjøringer ment som en 
veiledning til deg gjennom installeringen, eller 
for å gi hodetelefonenes statusoppdateringer 
(f.eks. tilkobling og batteristatus).

Taleveiledning er aktivert som standard.

Høyre Taleveiledning

5
Hvordan slå 
taleveiledning 
på/av

Trykk og hold inne (5 
sek) Stemme knappen 
og Volum opp 
knappen helt til du 
hører en kunngjøring

Alternativt, bruk Jabra Direct på datamaskinen 
din, eller Jabra Sound+ på smarttelefonen din 
for å skru Taleveiledningen på eller av.

For den nyeste listen over støttede språk, se 
Jabra Sound+ appen på smarttelefonen din 
eller Jabra Direct på datamaskinen din.
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7.10 Sidetone

Sidetone lar deg høre din egen stemme når du 
er i en samtale.

Sidetone-innstillingene kan konfigureres ved 
hjelp av Jabra Sound+ appen på smarttelefonen 
din, eller Jabra Direct på datamaskinen din.

7.11 Slik tilbakestiller du

Tilbakestilling av hodesettet og basen sletter 
listen med sammenkoblede enheter og 
tilbakestiller alle innstillinger. 

Høyre Tilbakestill hodesett

3
Tilbakestille 
sammenkob-
lingslisten og 
innstillingene

Sørg for at 
hodetelefonene er 
slått på og at du ikke 
er i en samtale. Trykk 
deretter samtidig 
og hold inne (3 sek) 
Multi-funksjon 
knappen og Volum 
oppknappen samtidig, 
helt til LED-en lyser 
fiolett og du hører en 
varsling i hodesettet

Du må pare 
hodetelefonene på 
nytt til din Jabra 
Link 380.
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8. Programvare 
og fastvare

8.1 Jabra Sound+

Jabra Sound+ app

Persontilpass musikken 
og samtalene dine

Finstill musikken din med 
MySound
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8.2 Jabra Direct

Jabra Direct er dataprogramvare utviklet for å 
støtte, administrere og aktivere optimal 
funksjonalitet for Jabra-enhetene.

Last ned den nyeste gratis versjonen fra jabra.com/direct

8.3 Oppdater programvare

Fastvareoppdateringer forbedres ytelsen eller 
legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene.

Fastvare kan oppdateres enten ved å bruke 
Jabra Direct eller Jabra Sound+ appen. Begge 
applikasjoner kommer til å varsle deg når en 
fastvare oppdatering er tilgjengelig.
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9. Support
9.1 Ofte stilte spørsmål

Se Ofte stilte spørsmål på 
Jabra.com/help/evolve2-65

9.2 Vedlikehold av 
hodetelefonene dine

• Oppbevar alltid hodesettet i etuiet som 
følger med.

• For å unngå forringelse av batteriets levetid 
eller kapasitet, unngås lagring av øreproppen 
ei varme eller kalde miljøer, slik som en lukket 
bil om sommeren eller i vinterforhold.

• Det anbefales å oppbevare hodesettet 
mellom  -20°C og 55°C (-4°F og 131°F).

• Ikke oppbevar hodetelefonene over lengre 
tid uten å lade dem på nytt (maks. tre 
måneder).
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