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Tak, fordi du har valgt Jabra Evolve 75. Vi håber,
at du bliver glad for det!

DANSK

1. Velkommen
FUNKTIONER I JABRA EVOLVE 75
• Uforlignelig aktiv støjdæmpning (ANC)
• Integreret Busylight, der forbedrer din
produktivitet
• MultiUse tilslutning til Bluetooth® enheder,
så du kan besvare opkald og lytte til musik
med samme headset
• Højttalere i verdensklasse og HD Voice
• Op til 30 m Bluetooth-tilslutning

Jabra Evolve 75
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2. Oversigt

Busylight
USB-port til
opladning

Lyt med

Lydløs
Lydstyrke
(volym) op
Besvar opkald/
afslut opkald
Lydstyrke
(volym) ned

Aktiv støjdæmpning (ANC)

ANC
LED

Batteri
LED

Til/fra/
Bluetoothknap
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2.1 Tilbehør, der medfølger
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Jabra Link 370

USB opladerkabel

Opladerstativ
(følger ikke med alle versioner)

Hylster

Erstatningstilbehør kan fås online hos
jabra.com/accessories.

2.2 Ekstraudstyr

Ørepuder

Erstatningsørepuder kan fås online hos
jabra.com/accessories.
Jabra Evolve 75
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Anbring mikrofonen tæt på din mund (2 cm).
Mikrofonarmen kan bøjes efter ønske.
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3. Sådan bæres det

3/4"
2 cm

3/4"
2 cm

Drej mikrofonen op for at slå den fra eller ned
for at slå den til.

Lydløs

Annullering af lydløs

Når du ikke behøver mikrofonen, kan du dreje
den opad og sætte den magnetisk fast på
hovedbøjlen.

Jabra Evolve 75
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Drej ørepuderne mod uret, og lirk dem forsigtigt
af for at fjerne dem helt fra headsettet. Sæt de
nye ørepuder på ved at anbringe dem i samme
postion og dreje dem med uret for at låse dem
på plads.

DANSK

3.1 Udskiftning af ørepuder

Headsettet må ikke bruges uden ørepuderne
sat på. Erstatningsørepuder kan købes på
jabra.com/accessories.

Jabra Evolve 75
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Ørepuderne kan foldes flade, når du ikke bruger
dem

Jabra Evolve 75
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3.2 Foldes flade til opbevaring
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4.1 Sådan bruges opladerstativet
Sæt opladerstativet i en strømforsynet USBport på din PC, dockingstation eller vægoplader,
og sæt så headsettet i stativet.

DANSK

4. Sådan oplades det

Det tager ca. 3 timer at lade headsettet helt op.

Når pc'en er slukket, vil headsettet kun fortsætte
med at blive opladet, når opladerstativets stik
sidder i en strømforsynet USB-port.
Jabra Evolve 75
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Sæt det medfølgende USB-opladerkabel i en
USB-port på din pc, dockingstation eller
vægoplader.
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4.2 Brug af USB-opladerkablet

Det tager ca. 3 timer at lade headsettet helt op.

Jabra Evolve 75
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Du kan høre headsetbatteriets aktuelle status
ved at tage headsettet på og trykke på knappen
Lydstyrke op eller Lydstyrke ned , når du ikke er
i gang med en samtale eller lytter til musik.

DANSK

4.3 Batteristatus

BATTERISTATUS
Fuld
Mellem
Lav/Oplader
Kritisk lav

Jabra Evolve 75
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5.1 Pc
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Sæt Jabra Link 370 i en USB-port på din pc.
Jabra Evolve 75 og Jabra Link 370 er
forhåndsparret og klar til brug direkte fra
æsken. Bluetooth-rækkevidden er op til 30 m.

DANSK

5. Tilslutning

For at kunne høre musik i headsettet kan det
blive nødvendigt at vælge Jabra Link 370 som
afspilningsenheden i dit operativsystems lydindstillinger.
Du kan parre Jabra Evolve 75 med Jabra Link
370 ved at downloade og bruge Jabra Direct
eller Jabra Suite for Mac.
Jabra Evolve 75
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Skub og hold knappen Til/fra/Bluetooth nede i
Bluetooth indstillingen i 3 sekunder, og følg
stemmevejledningens instrukser for at parre
headsettet til din smartphone.

DANSK

5.2 Smartphone

3 sek.

Bluetooth-rækkevidden er op til 10 m
(begrænset af din smartphones Bluetoothtilslutning).

Jabra Evolve 75
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6. Sådan bruges
headsettet
Busylight
USB-port til
opladning

Lyt med

Lydløs
Lydstyrke
(volym) op
Besvar opkald/
afslut opkald
Lydstyrke
(volym) ned

Aktiv støjdæmpning (ANC)

ANC
LED

Batteri
LED

Til/fra/
Bluetoothknap

Bluetooth
LED

6.1 Hvad bruges knapperne til
HØJRE ØREPUDE

Tænd/sluk for
headsettet

Sæt knappen Til/fra/
Bluetooth hen på Til
eller Fra

Jabra Evolve 75
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Tryk på knappen
Besvar opkald/Afslut
opkald

Afslut opkald
(samtal)

Tryk på knappen
Besvar opkald/Afslut
opkald

Afvis opkald
(avvisa
samtal)

Tryk to gange på
knappen Besvar
opkald/Afslut opkald

Lydstyrke
op/ned

Tryk på knappen
Lydstyrke op eller
Lydstyrke ned

Batteristatus

Tryk på knappen
Lydstyrke op eller
Lydstyrke ned, når du
ikke er i gang med en
samtale eller lytter til
musik

Slå mikrofon
til/fra

Tryk på knappen
Lydløs, eller drej
mikrofonen op/ned

Slå stemmevejledning
til/fra

Hold knappen
Tænd/sluk nede (i
5 sek.)

Siri/Cortana/
Google Now

Tryk på knappen
Lydløs, når du ikke er i
gang med en samtale
eller lytter til musik

Parring af
Bluetoothenhed

Skub og hold knappen
Til/fra/Bluetooth
nede i Bluetooth
indstillingen (i 3
sekunder)

Jabra Evolve 75

DANSK

Besvar opkald
(samtal)
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Lyt med
til/fra

Tryk på knappen Lyt
med

ANC til/fra

Tryk på knappen ANC

DANSK

VENSTRE ØREPUDE

6.2 Håndtering af flere opkald (samtal)
Headsettet kan modtage og håndtere flere
opkald (samtal) samtidigt.
HØJRE ØREPUDE
Parker
igangværende
samtale, og besvar
indgående opkald

Tryk på knappen
Besvar opkald/
Afslut opkald

Skift (växla)
mellem parkeret
samtale og aktiv
samtale

Tryk på knappen
Besvar opkald/
Afslut opkald

Afvis indgående
opkald, og fortsæt
igangværende
opkald

Tryk to gange på
knappen Besvar
opkald/Afslut
opkald

Jabra Evolve 75
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Stemmevejledning kan slås til/fra ved at holde
knappen Lydløs nede i 5 sekunder eller ved at
bruge Jabra Direct-software på din pc
(jabra.com/direct).

DANSK

6.3 Stemmevejledning

5 sek.

Jabra Evolve 75
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Busylight 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 ved at trykke på
knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke ned
samtidig.

DANSK

6.4 Busylight

1 sek.

Du kan deaktivere Busylight-funktionen ved at
holde knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke
ned nede samtidig i 5 sekunder. Deaktivering af
Busylight-funktionen vil forhindre brug af
Busylight.
Du kan aktivere Busylight-funktionen igen ved
at holde knapperne Lydstyrke op og Lydstyrke
ned nede samtidig i 5 sekunder.

Jabra Evolve 75
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Aktiv støjdæmpning (ANC) reducer forstyrrende
lyde udefra til et minimum, så du kan
koncentrere dig om dit arbejde eller et opkald
(samtal).

DANSK

6.5 Aktiv støjdæmpning (ANC)

Tryk på knappen ANC for at tænde/slukke for
aktiv støjdæmpning.

Jabra Evolve 75
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Lyt med gør det muligt for dig at høre tale og
lyde, uden at du behøver at tage headsettet af.
Lyden slås fra (men pauserer ikke) musik og
opkald. Mikrofonen er stadig slået til.

DANSK

6.6 Lyt med

Tryk på knappen Lyt med for at tænde/slukke
for Lyt med.

Jabra Evolve 75
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Genindstilling af Jabra Evolve 75 rydder listen
over parrede Bluetooth-enheder og rydder også
alle personlige indstillinger.
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6.7 Genindstilling til
fabriksindstillinger

Du kan genindstille til fabriksindstillingerne ved
at holde knappen Besvar opkald/Afslut opkald
og knappen Lydstyrke op ned samtidig i 5
sekunder.
Når headsettet er blevet genindstillet, bliver du
nødt til at parre det igen til Jabra Link 370 eller
din smartphone.

5 sek.

Jabra Evolve 75
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7.1 Jabra Direct
Jabra Direct er pc-software designet til at
understøtte, styre og aktivere optimal
funktionalitet på Jabra-enheder.

DANSK

7. Software

Download via jabra.com/direct

7.2 Suite for Mac
Suite for Mac er software designet til at
understøtte, styre og aktivere optimal
funktionalitet på Apple-computere.
Download via jabra.com/supportpages/jabra-suite-for-mac

Jabra Evolve 75
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Opdateringer af firmwaren forbedrer ydeevnen
eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder.
1. Tilslut Jabra Evolve 75 til en pc med USBkablet eller Jabra Link 370.
2. Installer Jabra Direct på din pc eller Suite for
Mac på din Mac.
3. Brug Jabra Direct eller Suite for Mac til at
tjekke for de seneste firmware-opdateringer.

Jabra Evolve 75
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7.3 Firmware opdatering
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Find support til Jabra Evolve 75, eller læs ofte
stillede spørgsmål på jabra.com/evolve75.

Jabra Evolve 75

DANSK

8. Support
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