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1. Velkommen
Tak, fordi du bruger Jabra Speak2 55. Vi håber, 
du bliver glad for den!

Her er nogle af Jabra Speak2 55s 
nøglefunktioner:

• Fuld dupleks-lyd for mere naturlige samtaler
• Fire beamforming-mikrofoner med 

støjreduktion 
• Normalisering af stemmeniveau justerer 

automatisk lydniveauer 
• Full-range højttaler på 50 mm med 

wideband-lyd
• Certificeret til de førende virtuelle 

mødeplatforme
• Detaljer i aluminium og højttalercover i stof
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2. Oversigt
2.1 Microsoft Teams-versionen 

Tænd/sluk

Slå lyden fra mikrofonen

Microsoft Teams

Besvar opkald

Lydstyrke ned 

Bluetooth

LED-statusring

Afslut/afvis 
opkald 
Batteristatus

Lydstyrke op

2.2 UC-version

 
Tænd/sluk

Slå lyden fra mikrofonen

Afspil/pause
(brugerdefinerbar 

knap)

Besvar opkald

Lydstyrke ned 

Bluetooth

LED-statusring

Afslut/afvis 
opkald 
Batteristatus

Lydstyrke op
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2.3 Medfølgende tilbehør

Bæreetui

2.4 Ekstra tilbehør

Ekstra tilbehør kan fås på jabra.com/accessories

 Jabra Kensington 
Låsadapter
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3. Placeringsvejledning
Anbring speakerphonen midt på bordet op til 
2,3 m fra hver deltager, men ikke tættere på 
end 0,5 m, for at opnå den mest optimale 
lydkvalitet.  

0.5m - 2.3m
1.6ft - 7.5ft
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4. Opladning
4.1 USB-opladning

Tilslut speakerphonen til en USB-strømkilde 
med det medfølgende USB-kabel. Batteriet 
varer op til 12 timers trådløst brug. Afhængigt 
af portens udgangseffekt er hurtigere 
opladning tilgængelig, når du bruger USB-C.

USB-C

USB-A
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4.2 Automatisk slukning

For at spare på batteriet, når den ikke er sluttet 
til en strømkilde, slukkes speakerphone 
automatisk, når den ikke har været forbundet 
til en Bluetooth-enhed i 15 minutter. 

Hvis den er forbundet til en Bluetooth-enhed 
og ikke er tilsluttet en strømkilde, slukkes 
speakerphonen automatisk efter 8 timer uden 
interaktion.
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4.3 Batteristatus

Tryk på Batteristatus-knappen (Battery status) 
for at se den aktuelle batteristatus. LED-ringen 
vil blinke for at indikere statussen. 

Når batteristatus er kritisk lav, blinker LED ved 
siden af Batteristatus-knappen (Battery status) 
rød.

Medium 
batteriniveau

Kritisk lavt 
batteriniveau
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5. Sådan opretter du 
forbindelse

Det anbefales at forbinde til en computer ved 
hjælp af det integrerede USB-kabel, da denne 
forbindelse er certificeret og sikrer en optimal 
lydkvalitet. En standard Bluetooth-forbindelse 
til en computer er ikke certificeret og har 
muligvis ikke samme lydkvalitet som en USB-
forbindelse.

5.1 Slut til en computer

Slut speakerphonen til en USB C- eller USB 
A-port på din computer.

Du skal muligvis indstille Jabra Speak2 55 som 
afspilnings- og optagelsesenhed i dit 
operativsystems lydindstillinger og i 
videokonference-redskabets (Microsoft Teams, 
Zoom, Cisco Webex, osv.) lydindstillinger.
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USB-A-adapteren må ikke fjernes fra kablet og 
bør ikke bruges sammen med andre enheder.

5.2 Opret forbindelse til en 
smartphone eller tablet

Hold Bluetooth-knappen nede i 3 sekunder, og 
følg instruktionerne fra stemmeguiden for at 
parre med din smartphone eller tablet. 
Bluetooth-rækkevidden er op til 10 meter.

Tryk på Bluetooth-knappen igen for at frakoble 
eller tilkoble igen.
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6. Brugsanvisning  

Tænd/sluk-knap

Mute-knap

Microsoft 
Teams-knap

Knappen Besvar 
opkald

Knappen 
Lydstyrke ned

Bluetooth-knap

Knappen Afslut/
afvis opkald

Batteriknap

Knappen 
Lydstyrke op

Tænd/sluk-knap

Mute-knap

Smart-knap

Knappen Besvar 
opkald

Knappen 
Lydstyrke ned

Bluetooth-knap

Knappen Afslut/
afvis opkald

Batteriknap

Knappen 
Lydstyrke op

* Certificeret til USB-forbindelser. Ikke certificeret til standard-Bluetooth-forbindelser.

Microsoft Teams-versionen

UC-version
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6.1 Typisk brug

HVAD HVORDAN

Tænd/sluk Hold Tænd/sluk-knappen 
(Power) nede (2 sek.)

Besvar opkald Tryk på knappen Besvar 
opkald (Answer call)

Afslut/afvis opkald Tryk på knappen Afslut 
opkald (End call)

Lydstyrke ned/op

Tryk (eller hold) knappen 
Lydstyrke ned (Volume 
down) eller Lydstyrke op 
(Volume up) nede

Mute/unmute 
mikrofonen

Tryk på Lydløs-knappen 
(Mute)

Batteristatus Tryk på Batteriknappen

Bluetooth-parring

Hold Bluetooth-knappen 
nede (3 sek.), og følg 
instruktionerne fra 
stemmeguiden

Opret forbindelse 
til en tidligere 
parret Bluetooth-
enhed

Tryk på Bluetooth-
knappen
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HVAD HVORDAN

Bring Microsoft 
Teams i forgrunden 
på en computer

Tryk på Microsoft Teams-
knappen*

Deltag i et aktivt 
Microsoft Teams-
møde

Tryk på Microsoft Teams-
knappen*

Se ubesvarede 
opkald og 
voicemails i 
Microsoft Teams

Tryk på Microsoft Teams-
knappen*

Løft/sænk hånden 
under et Microsoft 
Teams-møde

Hold Microsoft Teams-
knappen* nede i 2 sek.

Afspil/pause 
(standard) eller 
stemmeassistent 
på mobilenheden

Tryk på Smart-knappen

*  Knappens funktionalitet afhænger af Microsoft Teams-applikationen. 
Certificeret til USB-forbindelse. Ikke certificeret til standard-Bluetooth-
forbindelser.
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6.2 Håndtering af flere opkald

HVAD HVORDAN

Sæt aktive telefonopkald 
på hold, og besvar 
indgående opkald

Tryk på knappen 
Besvar opkald 
(Answer call)

Skift mellem aktive og 
ventede opkald

Tryk på knappen 
Besvar opkald 
(Answer call)

Afvis indgående opkald, 
og fortsæt aktivt 
telefonopkald

Tryk på knappen 
Afslut/afvis opkald 
(End/reject call)
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6.3 Smart-knap

Indstillingerne for Smart-knappen kan 
konfigureres ved hjælp af Jabra Direct. 

De tilgængelige valgmuligheder er:

• Afspil/pause (standard)
• Stemmeassistent på mobilenheden
• Ingen
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6.4 Microsoft Teams-knap

LED-indikatoren ved siden af Microsoft Teams-
knappen opfører sig forskelligt afhængigt af 
den aktuelle status for Microsoft Teams. 

For hurtigt at finde Microsoft Teams-knappen 
ved berøring er der et lille mærke på undersiden 
af Microsoft Teams-knappen.
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DET SER DU DET BETYDER DET

Konstant 
lysende lilla 
LED

Forbundet til Microsoft 
Teams

Blinkende
lilla LED

Notifikationer*
• Microsoft Teams-møde 

klar til deltagelse
• Microsoft Teams 

ubesvaret opkald
• Microsoft Teams-

telefonsvarer

*LED-indikatorerne for Microsoft Teams kan kun vise én 
notifikation ad gangen. Microsoft Teams-knappen interagerer 
med den sidst modtagne notifikation.
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Deltag i et Microsoft Teams-møde
Når et Microsoft Teams-møde er startet, 
blinker LED-indikatoren ved siden af Microsoft 
Teams-knappen lilla. Tryk på Microsoft Teams-
knappen på speakerphonen for at deltage i 
mødet. 
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Se ubesvarede opkald og voicemails i 
Microsoft Teams
Hvis du har ubesvarede opkald eller voicemails 
fra Microsoft Teams, blinker LED-indikator ved 
siden af Microsoft Teams-knappen lilla. Tryk 
på Microsoft Teams-knappen på speakerphonen 
for at se listen over ubesvarede opkald eller 
voicemails på din computer.
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Bring Microsoft Teams i forgrunden
Når Microsoft Teams kører, men er minimeret, 
skal du klikke på Microsoft Teams-knappen på 
speakerphonen for at maksimere programmet 
og bringe det i forgrunden på din computer.
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Løft/sænk hånden under et Microsoft 
Teams-møde
Under et Microsoft Teams-møde skal du holde 
Microsoft Teams-knappen på speakerphonen 
nede i 2 sek. for at hæve/sænke din hånd. 
Denne handling vil blive angivet med et gult 
håndikon ved siden af dit navn.
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6.5 LED-statusring

LED-RING STATUS

Under opkald

Lyd slået fra

Indgående opkald

Gendan fabriksindstillinger

Firmwareopdatering

Standby/mediestreaming
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6.6 Lydnotifikationer

Speakerphonen angiver fabriksnulstilling, 
batteriniveau, parring og Bluetooth-
forbindelsesstatus. Du kan vælge tone- eller 
stemmenotifikationer ved hjælp af Jabra 
Direct.

De understøttede sprog er engelsk, kinesisk 
mandarin, tysk, fransk, japansk, koreansk og 
spansk.
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6.7 Automatisk genoprettelse af 
forbindelse

Når automatisk genoprettelse af forbindelse er 
aktiveret (standard), vil speakerphonen 
automatisk oprette forbindelse til en tidligere 
parret Bluetooth-enhed.

Hvis speakerphonen bruges i et mødelokale 
eller af flere personer, anbefales det at 
deaktivere automatisk genoprettelse af 
forbindelse for at undgå utilsigtede 
forbindelser. Hvis automatisk genoprettelse af 
forbindelse er deaktiveret, vil speakerphonen 
kun tillade én Bluetooth-forbindelse ad 
gangen, og alle tidligere parrede Bluetooth-
enheder vil blive ophævet og skal parres med 
speakerphonen igen.

Automatisk genoprettelse af forbindelse kan 
konfigureres i Jabra Direct.

For at parre en enhed med speakerphonen skal 
du holde Bluetooth-knappen på 
speakerphonen nede (3 sek.) og følge 
instruktionerne i stemmevejledningen.
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6.8 Gendan fabriksindstillinger

Nulstilling af speakerphonen rydder listen over 
parrede Bluetooth-enheder samt alle 
personlige indstillinger. Efter en nulstilling til 
fabriksindstillinger er det nødvendigt at parre 
Jabra Speak2 55 med dine Bluetooth-enheder.

For at gendanne fabriksindstillingerne skal 
knappen Besvar opkald (Answer call) og 
knappen Afslut opkald (End call) holdes nede i 
8 sekunder, indtil "fabriksindstillinger 
gendannet" meddeles af speakerphonen.

8 sek.
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7. Opdatering af 
applikationer og 
firmware

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct er en gratis applikation designet til 
at understøtte, styre og aktivere optimal 
funktionalitet på Jabra-enheder.

Download den seneste gratis version på jabra.com/direct
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7.2 Opdater firmware

Opdateringer af firmwaren forbedrer ydeevnen 
eller tilføjer ny funktionalitet til Jabra-enheder. 
Jabra Direct underretter dig, når en 
firmwareopdatering er tilgængelig.

Slut dit Jabra Speak2 55 til en computer med 
USB-kablet.
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8. Support
8.1 Ofte stillede spørgsmål og tekniske 

specifikationer

Se de ofte stillede spørgsmål og de tekniske 
specifikationer på: jabra.com/support.

8.2 Sådan passer du på din Jabra-
enhed

• Jabra Speak2 55 er kun til indendørs brug.
• Undgå at opbevare den ved ekstreme 

temperaturer (over 45° C eller under -20° C).
• Undgå brug under ekstreme temperaturer 

(over 45°C eller under 0°C).
• Udsæt ikke speakerphonen for regn. Undgå 

at nedsænke speakerphonen i væsker.
• Højttalerstoffet og knapperne må ikke 

tildækkes med klistermærker eller andre 
mærkater.
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8.3 Sådan rengør du din Jabra-enhed

Hold dit Jabra-produkt rent ved at følge vores 
hygiejneråd.

1.  Brug en klud med en blanding af almindeligt 
opvaskemiddel og vand. Sørg for at vride 
kluden grundigt op, så den ikke drypper med 
vand. Brug kun sæbe og vand – brug ikke 
kraftige rengøringsmidler.

2.  Tør forsigtigt produktet, og sørg for, at der 
ikke er sæbevand på overfladen.

3.  Lad det sidde i mindst ét minut.
4.  Rengør overfladen ved at tørre den af med 

en let fugtig klud. Brug kun vand.
5.  Lad den tørre.
6.  Når produktet ikke er i brug, kan du holde det 

rent ved at undgå kontakt med beskidte 
overflader og opbevare det i et bæreetui.


