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1. Tere tulemast!
Täname teid Jabra Evolve2 65-e kasutamise 
eest. Loodame, et see meeldib teile!

Jabra Evolve2 65-e omadused

• Mugav müra isoleeriv disain
• 3-e mikrofoniga kõnetehnoloogia
• Aku kestus juhtmeta režiimis kuni 37 tundi
• 40 mm kõlarid tagavad erakordse 

muusikakvaliteedi
• Kuni 30 m traadita ühenduse tööpiirkond, 

oluliselt parendatud leviala ja vähem 
katkestusi

• Töötab kõigi juhtivate UC-platvormidega, 
saadaval on Microsoft Teamsi heakskiiduga 
variandid.
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2. Jabra Evolve2 65-e 
ülevaade

Vasak Parem

Häälabiline
Mikrofoni vaigistamine

Mikrofon

Hõivatud/
oleku LED

Toide sees/väljas 
Bluetooth-

sidumine  
(hoidke 1 sek)

LEDi olek

Helitugevuse vähendamine
Eelmine lugu (hoidke 1 sek)

Muusika esitamine/
paus

Kõnele vastamine / kõne lõpetamine
Avatud Microsoft Teams teavitus*

Helitugevuse suurendamine
Järgmine lugu (hoidke 1 sek)

USB-C-laadimine
(laadimine kestab 
ligik. 1,5 tundi)

*Nõuab Microsoft Teamsi peakomplekti varianti
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2.1 Komplekti kuuluvad tarvikud

Jabra Link 380 USB-C 
Bluetooth-adapter

Jabra Link 380 USB-A 
Bluetooth-adapter

USB-A-lt USB-C-le 
laadimisjuhe

Kandekott

2.2 Lisatarvikud

Laadimisalus Laadimisalus

Kõrvapadjad
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3. Kandmine
3.1 Kandmisviisid

Monoversioon

Stereoversioon

P

L
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3.2 Peakomplekti kohandamine

Reguleerige peavõru nii, et peakomplekt 
sobiks mugavalt teie peaga.

Stereoversioon Monoversioon

Mikrofoni kasutamisel peab see asuma teie 
suu lähedal.
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3.3 Hoiustamiseks tasapinnaliseks 
klappimine

Kõrvaklappe on võimalik hoiustamise 
hõlbustamiseks tasapinnaliseks klappida.
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4. Laadimine
Peakomplekti saab laadida lisavarustusse 
kuuluva laadimisalusega või siis otse 
peakomplektiga ühendatud USB-
laadimisjuhtmega.

Aku täislaadimiseks kulub umbes 1 tundi ja 30 
minutit. Täislaetuna tagab aku toite kuni kuni 
37 tunniks. Peakomplekti tühja aku laadimine 
15 minuti vältel tagab seadme toite kuni 8 
tunniks.
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4.1 Laadimine laadimisalusega 
(lisatarvik)

Ühendage laadimisalus kaasasoleva USB-
laadimisjuhtme abil oma arvuti toitega USB-
porti ja asetage peakomplekt seejärel 
laadimisalusele. Teise võimalusena võib 
laadimisaluse ühendada ükskõik millisesse 
toitega USB-vooluallikasse.

Toitega USB-port

Peakomplekti aku LED vilgub korraks valgelt, 
mis näitab, et peakomplekt on laadimisalusele 
õigesti dokitud.

Aku LED vilgub seejärel korraks roheliselt, 
kollaselt või punaselt, näidates, milline on 
laadimise hetkeolukord. Kui LED muutub 
püsivalt roheliseks, on peakomplekt täis laetud.
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4.2 USB-laadimisjuhtmega laadimine

Ühendage USB-laadimisjuhe paremas 
kõrvaklapis asuvasse USB-C-laadimisporti ja 
ükskõik millisesse oma arvuti USB-porti. 
Peakomplekti on soovitatav laadida komplekti 
kuuluva Jabra laadimisjuhtmega. Samas on 
võimalik laadida ka sobiva laadijaga.

Parem kõrvaklapp
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4.3 Unerežiim

Kui peakomplekt on sisse lülitatud, kuid 
nendega ei esitata muusikat ega toimu 
helistamist, lülituvad need aku säästmiseks 8 
tunni möödudes automaatselt unerežiimi. 
Unerežiimist väljumiseks vajutage suvalist 
nuppu.

 

Nutitelefoni rakendusega Jabra Sound+ või 
arvutisse installitud Jabra Directiga on võimalik 
peakomplekti unerežiimi lülitumise aega 
muuta.

24 tunni unerežiimi möödumisel lülitub 
peakomplekt täielikult välja. Peakomplekti 
sisselülitamiseks lükake lüliti Sees/Väljas 
asendisse Väljas ja seejärel Sees.
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5. LEDide tähendus

*nõuab Microsoft Teamsi peakomplekti varianti

HÕIVATUD/OLEKU LED

 Hõivatud oleku lamp

 Aktiivne kõne

 Saabuv kõne

  (Aeglane vilkumine) 
Peakomplekt üritab 
luua ühendust 
Microsoft Teamsiga. 
Ajalõpp saabub 10 
sekundi pärast*

  (Kiire vilkumine) 
Microsoft Teamsi 
teavitus*

LED

 Vaigistamine

  Ühendatud arvutiga ja 
logitus sisse Microsoft 
Teamsi*

  (aeglane vilkumine) 

Peakomplekt üritab luua 
ühendust Microsoft 
Teamsiga. Ajalõpp saabub 
10 sekundi pärast*

  (Kiire vilkumine) Microsoft 
Teamsi teavitus*

 Bluetoothi ühendus

 Saabuv kõne / aktiivne kõne

 Muusika/meedia voogesitus

LED

    Toide sees 
Aku täis

   Aku on keskmiselt täis
   Aku on tühjaks saamas

 Aku on kriitiliselt tühi

 Sidumisrežiim

  Lähtestamine/püsivara 
uuendamine
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6. Ühendamine
6.1 Arvutiga ühendamine

Ühendage komplekti kuuluv Jabra Link 380 
oma arvuti USB-porti. Jabra Evolve2 65 ja 
Jabra Link 380 on eelseotud ja karbist välja 
võttes kohe kasutamisvalmis. Bluetoothi 
optimaalne ulatus on kuni 30 meetrit.

Peakomplektist muusika kuulamiseks tuleb teil 
operatsioonisüsteemi heliseadetest valida 
taasesitusseadmeks Jabra Link 380.

Jabra Evolve2 65-e ja Jabra Link 380-e käsitsi 
sidumiseks kasutage Jabra Directi.
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6.2 Siduge nutitelefoniga

1. Lükake lüliti Sees/Väljas (On/Off switch) 
asendisse Bluetooth ja hoidke seal, kuni LED 
hakkab siniselt vilkuma ja kuulete 
peakomplektis teadet. 

2. Minge oma nutitelefoni Bluetooth-menüüsse 
ja valige saada olevate seadmete loendist 
Jabra Evolve2 65.
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7. Kasutamine 

7.1 Sisse/välja lülitamine

Lükake lüliti Sees/Väljas (On/Off switch) 
asendisse Sees (On) või Väljas (Off), et lülitada 
peakomplekt kas siis sisse või välja.

Vasak Parem

*Nõuab Microsoft Teamsi peakomplekti varianti

Helitugevuse suuren-
damise nupp (Volume 
up button)

Hääle nupp (Voice 
button)

Helitugevuse 
vähendamise nupp  
(Volume down button)

Esitamise/pausi nupp 
(Play/Pause button)

Mitmikfunktsiooni nupp 
(Multi-function button) 
Microsoft Teamsi nupp*

Sisse/Välja-lüliti 
(On/Off switch)
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7.2 Kõned ja muusika

  Parem Kõned ja muusika

Kõnele vastamine.

Vajutage 
Mitmikfunktsioon (Multi-
function button)
Teise võimalusena 
liigutage mikrofon kõnele 
vastamiseks alla

Kõne lõpetamine
Vajutage 
Mitmikfunktsioon (Multi-
function button)

Kõnest keeldumine
Vajutage kaks korda nuppu 
Mitmikfunktsioon (Multi-
function button)

Arvutis Microsoft 
Teamsi esiplaanile 
toomine.

Vajutage nuppu Microsoft 
Teams* (kui ollakse 
Microsoft Teamsi sisse 
logitud).

Aktiivse Microsoft 
Teamsi kohtumisega 
liitumine.

Vajutage nuppu Microsoft 
Teams* (kui ollakse 
Microsoft Teamsi sisse 
logitud).

Microsoft Teamsi 
vastamata kõned ja 
häälsõnumid

Vajutage nuppu Microsoft 
Teams* (kui ollakse 
Microsoft Teamsi sisse 
logitud).

*Nõuab Microsoft Teamsi peakomplekti varianti
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paus

Vajutage nuppu Esita/paus  
(Play/Pause).

Peakomplekt lõpetab 
muusika esitamise ka 
tasasele pinnale asetamisel 
ja jätkab esitamist pinnalt 
tõstmisel.

Helitugevuse 
muutmine

Vajutage muusika 
kuulamise või kõne ajal 
nuppu Helitugevuse 
suurendamine (Volume up 
button) või Helitugevuse 
vähendamine (Volume 
down button)

Järgmine pala

Vajutage ja hoidke (1 
sek) nuppu Helitugevuse 
suurendamine (Volume up 
button)

Loo uuesti alustamine 
või eelmine pala

Käimasoleva loo uuesti 
alustamiseks hoidke 
pikalt (1 sekund) nuppu 
Helitugevuse vähendamine 
(Volume down button)

Hoidke pikalt kaks korda, et 
esitada eelmist lugu

Hõivatud oleku lamp 
sees/väljas

Vajutage samaaegselt 
helitugevuse suurendamise 
(Volume up button) ja 
helitugevuse vähendamise 
nuppu (Volume down 
button).

Aku oleku 
kontrollimine

Vajutage ajal, kui ei toimu 
kõnet ega kuulata muusikat, 
üks kord helitugevuse 
suurendamise või 
helitugevuse vähendamise 
nuppu.



21

EE
ST

I

Aktiveerige 
häälabiline (Siri, 
Google’i assistent)

Vajutage nuppu Hääl 
(Voice button), kui kõnet 
ei toimu

Mikrofoni 
vaigistamine 
/ vaigistamise 
tühistamine.

Vajutage kõne toimumise 
ajal nuppu hääl (Voice 
button).

Teise võimalusena 
võite vaigistamiseks 
mikrofonijala üles viia või 
vaigistamise tühistamiseks 
alla tuua.

7.3 Hõivatud oleku lamp/lambid

Peakomplekti hõivatud oleku lamp/lambid 
süttivad automaatselt punaselt, kui teil on 
kõne pooleli, et näidata kolleegidele, et olete 
hõivatud. Hõivatud oleku lambi/lampide käsitsi 
lülitamiseks vajutage samaaegselt nuppe 
helitugevuse suurendamine (Volume up 
button) ja helitugevuse vähendamine (Volume 
down button).
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7.4 Mikrofonijala abil vaigistamine / 
vaigistamise tühistamine

Peakomplekti mikrofoni saab vaigistada, viies 
mikrofonijala üles, või vaigistuse tühistada, 
viies mikrofonijala alla. Funktsioon on vaikimisi 
aktiveeritud, kuid seda saab nutitelefoni 
rakendusest Jabra Sound+ või 
arvutiprogrammist Jabra Direct välja lülitada.

Mikrofoni vaigistamine

Mikrofoni vaigistuse 
tühistamine
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7.5 Mikrofonijala abil kõnele vastamine

Saabuvale kõnele saab vastata, viies 
mikrofonijala alla oma suu lähedale. Funktsioon 
on vaikimisi aktiveeritud, kuid seda saab 
nutitelefoni rakendusest Jabra Sound+ või 
arvutiprogrammist Jabra Direct välja lülitada.

Kõnele vastamine.
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7.6 Häälabiline

Jabra Evolve2 65 võimaldab teil nuppu Hääl 
(Voice button) kasutades rääkida nutitelefoni 
abil Siri, Google’i abilise. 

Parem Häälabiline

Aktiveerige 
häälabiline 
(Siri, Google’i 
assistent)

Vajutage nuppu Hääl 
(Voice button), 
kui kõnet ei toimu

7.7 Mitmikkasutus

Peakomplekti saab siduda kuni 8 Bluetooth-
seadmega ja ühendada korraga kahe erineva 
Bluetooth-seadmega (näiteks Jabra Link 380 ja 
nutitelefoni või kahe nutitelefoniga). 
Peakomplekt saab võtta mõlemalt seadmelt 
korraga vastu mitu kõnet. 

Kahe nutitelefoni sidumiseks kasutage eraldi 
mõlema nutitelefoni puhul tavalist 
sidumisprotsessi (vt jaotis 6). 

Märkus. Viimati ühendatud nutitelefonil aktiveeritakse 
häälabiline.
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7.8 Mitme kõne haldamine

Peakomplekt suudab võtta vastu ja hallata 
samaaegselt mitut kõnet.

Parem Mitme kõne haldamine

Olemasoleva kõne 
lõpetamine ja 
saabuvale kõnele 
vastamine

Vajutage nuppu 
Mitmikfunktsioon 
(Multi-function 
button)

Olemasoleva kõne 
ootele panemine ja 
saabuvale kõnele 
vastamine.

Hoidke pikalt 
 (2 sekundit) nuppu 
Mitmikfunktsioon 
(Multi-function 
button)*.

Ootel oleva ja aktiivse 
kõne vahetamine

Hoidke pikalt  
(2 sekundit) nuppu 
Mitmikfunktsioon 
(Multi-function 
button)*.

Kõne ajal saabuva 
kõne tagasilükkamine

Vajutage kaks 
korda nupp 
Mitmikfunktsioon 
(Multi-function 
button)

*Ainult mitte-Microsoft Teamsi peakomplekt
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7.9 Hääljuhtimine

Hääljuhised on teated, mis juhendavad teid 
seadme seadistamisel või annavad teile teada 
kõrvaklappide olekust (näiteks ühenduse ja aku 
olek).

Hääljuhtimine on vaikimisi sisse lülitatud.

Parem Hääljuhtimine

5
Hääljuhtimise 
sisse/välja 
lülitamine

Vajutage pikalt  
(5 sek) nuppu Hääl 
(Voice button) ja 
nuppu Helitugevuse 
suurendamine 
(Volume up button), 
kuni kuulete 
peakomplektis teadet.

Teise võimalusena võite hääljuhtimise sisse või 
välja lülitamiseks kasutada nutitelefoni 
rakendust Jabra Sound+ või arvutiprogrammi 
Jabra Direct.

Toetatavate keelte värskeima loendi leiate 
nutitelefoni rakendusest Jabra Sound+ või 
arvutiprogrammist Jabra Direct.
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7.10 Kõrvaltoon

Kõrvaltoon võimaldab teil helistamise ajal 
paremini oma enda häält kuulda.

Kõrvaltooni saab konfigureerida nutitelefoni-
rakendusega Jabra Sound+ või arvutitarkvara-
ga Jabra Direct.

7.11 Lähtestamine

Peakomplekti lähtestamine kustutab seotud 
seadmete nimekirja ja lähtestab kõik seaded. 

Parem Peakomplekti lähtestamine

3
Sidumisnimekirja 
ja seadistuste 
lähtestamine

Veenduge, et 
peakomplekt on sisse 
lülitatud ja telefonikõnet 
ei toimu. Seejärel 
vajutage ja hoidke (3 
sek) üheaegselt all 
nuppe Helitugevuse 
suurendamise 
(Volume up button) 
ja Mitmikfunktsioon 
(Multi-function button), 
kuni LED süttib roosana 
ja peakomplektist kostub 
teade.

Peakomplekt tuleb 
uueseti siduda Jabra Link 
380-ga.
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8. Tarkvara ja püsivara
8.1 Jabra Sound+

Rakendus Jabra 
Sound+

Muusika ja kõnede 
isikupärastamine

Peenhäälestage muusikat 
MySoundiga
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8.2 Jabra Direct

Jabra Direct on Jabra seadmete toetamiseks, 
haldamiseks ja optimaalse funktsionaalsuse 
lubamiseks ettenähtud arvutitarkvara.

Laadige selle uusim versioon saidilt jabra.com/direct

8.3 Püsivara uuendamine

Püsivara uuendused parandavad Jabra 
seadmete jõudlust või lisavad uusi funktsioone.

Püsivara saab värskendada nii Jabra Directi kui 
ka rakendusega Jabra Sound+. Mõlemad 
rakendused annavad teile teada uue 
värskenduse olemasolust.
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9. Tugi
9.1 KKK

Vaadake korduma kippuvaid küsimusi saidil 
Jabra.com/help/evolve2-65.

9.2 Kuidas peakomplekti eest hoolt 
kanda

• Hoidke peakomplekti alati komplekti 
kuuluvas ümbrises.

• Aku eluea või mahutavuse vähenemise 
vältimiseks ärge hoidke peakomplekti liiga 
kuumas või külmas keskkonnas, näiteks suvel 
või talvel kinnises autos.

• Peakomplekti on soovitatav hoida 
temperatuuril -20°C kuni 55°C.

• Ärge hoiustage peakomplekti pika aja vältel 
ilma neid laadimata (kuni 3 kuud).
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