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VÄLKOMMEN!
grattis till ditt val av vår nya Jabra spEak 410. vi är övertygade om att du kommer att trivas med det breda 
utbudet av funktioner och att du kommer att uppleva det som bekvämt och användarvänligt.

Egenskaper för Jabra SPEAK 410

• Bredbandsljud för exceptionell ljudkvalitet.
• Mikrofon med universalriktning.
• fullt integrerade samtalskontroller för fjärrstyrning av datortelefonen.
• samtal väntar (kräver att datortelefonen stöder funktionen för samtal väntar).
• lysdiod och ljudindikatorer.

PrOduKtöVErsiKt

sekretessknapp

knapp för att sänka högtalar-/ 
ringsignalsvolym

headset-port

tryck på knappen för ringsignalsvolym  
(tryck och håll in i 2 sekunder)

knapp för att öka/sänka  
högtalar-/ringsignalsvolym

knapp för att avsluta samtalknapp för att besvara samtal
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iNstaLLatiON
Jabra PC Suite

Jabra pC suite är en programvarusamling som är utformad för att stödja Jabra spEak 410. 
du installerar Jabra pC suite genom att starta installationsfilen som finns på den medföljande installationsskivan. 
du kan även hämta den senaste versionen från Jabras webbplats på adressen www.jabra.com/pcsuite.

aNsLutNiNg
när du vill ansluta Jabra spEak 410 kopplar du in usB-kabeln i högtalartelefonen till valfri usB-port på en 
dator eller ett nav som är inkopplat till ström. lysdioden för Jabra tänds med vitt sken för att indikera att 
högtalartelefonen är ansluten och påslagen.

Obs: högtalartelefonen måste anslutas till en dators usB-port eller nav som är inkopplat till ström och inte en 
bussdriven usB-port (exempelvis ett tangentbord med integrerad usB). 

iNstÄLLNiNgar
när Jabra spEak 410 är ansluten till en dator konfigurerar Windows automatiskt högtalartelefonen som 
standardljudenhet. 

så här ändrar du manuellt standardljudenheten i Windows:

1. klicka på Windows Start och starta sedan Kontrollpanelen för Windows.

2. öppna Ljud och ljudenheter och välj fliken Ljud.

3. under ljuduppspelning och -inspelning ställer du in önskad ljudenhet som standardenhet. klicka på verkställ 
för att spara inställningarna. 

saMtaLsfuNKtiONEr
Grundfunktioner

Händelse Åtgärd

ringa ett samtal slå telefonnumret med datorn (datortelefon)

Besvara ett inkommande samtal tryck lätt på den gröna telefonlursknappen 

avsluta ett aktuellt samtal, eller avvisa ett 
inkommande samtal

tryck lätt på den röda telefonlursknappen 

Stänga av/sätta på sekretessläget för mikrofonen

tryck lätt på sekretessknappen  för att växla ljudet på/av. när sekretessläget är på tänds alla röda lysdioder. när 
högtalartelefonen ringer, eller när ett samtal avslutas avaktiveras alltid sekretessläget för mikrofonen.

Öka/minska högtalarvolymen

tryck lätt på (eller tryck och håll in) knapparna + / –. 

volymen i högtalartelefonen har en tolvstegsskala, som indikeras av tolv vita lysdioder som har sorterats i en cirkel på 
högtalartelefonen.
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Öka/minska ringsignalsvolymen
1. tryck in och håll ned Jabra-knappen  i mer än 2 sekunder. lysdioderna tänds med gult sken och 

högtalartelefonen spelar upp den aktuella ringsignalen.
2. tryck lätt på (eller tryck och håll in) knapparna + / – för att justera ringsignalsvolymen.
3. tryck lätt på Jabra-knappen eller tryck inte på några knappar i 2 sekunder, för att använda den nya 

ringsignalsvolymen.

Obs: när högtalartelefonen ringer trycker du på (eller tryck och håll in) knapparna + / – för att öka/minska 
ringsignalsvolymen.

Samtal väntar

Med funktionen samtal väntar kan ett aktuellt samtal placeras i vänteläge och ett inkommande samtal besvaras. 
dessutom går det att växla mellan det parkerade samtalet och det aktuella. datortelefoner som stöds med 
endast funktionen för samtal väntar.

Händelse Åtgärd

ta emot inkommande samtal och parkera aktuellt 
samtal

tryck lätt på den gröna telefonlursknappen 

avvisa inkommande samtal och fortsätta aktuellt 
samtal

tryck lätt på den röda telefonlursknappen 

växla mellan aktuellt och parkerat samtal tryck lätt på den gröna telefonlursknappen 

avsluta aktuellt samtal och växla till det parkerade 
samtalet

tryck lätt på den röda telefonlursknappen  
och tryck sedan på den gröna telefonlurs-
knappen 

Använda headset

anslut ett Jabra-headset till headsetporten på högtalartelefonen. allt ljud överförs automatiskt till det anslutna 
headsetet, utom ringsignalen för inkommande samtal som spelas upp på Jabra spEak 410.

Obs: det går att ansluta ett Jabra Qd-headset med en Jack-till-Qd-kabel. kontakta din återförsäljare för Jabra eller 
besök sidan www.jabra.com för att köpa Jack-till-Qd-kabeln.

Lyssna på musik

Om du vill lyssna på musik som spelas upp på en dator med högtalartelefonen måste Jabra spEak 410 ställas in 
som standardljuduppspelningsenhet i Windows.

1. starta Kontrollpanelen och dubbelklicka på Ljud och ljudenheter.
2. välj fliken "ljud" och ställ in Jabra spEak 410 som standarduppspelningsenhet för ljud. klicka på verkställ för 

att spara inställningarna.

Musik som spelas upp på datorn spelas nu genom den anslutna högtalartelefonen.

Ändra måldatortelefon

1. se till att Jabra spEak 410 är ansluten och starta sedan Jabra Control Center genom att klicka på Windows 
Start och välja Alla program > Jabra > Jabra PC Suite > Jabra Control Center.

2. i Target softphone for outgoing calls (Måldatortelefon för utgående samtal), väljer du antingen Microsoft eller 
Softphones supported by Jabra PC Suite (datortelefoner som stöds av Jabra pC suite).

3. öppna den datortelefon som stöds och visa ljudkonfigurationen för att säkerställa att Jabra spEak 410 är vald 
som mål för högtalare och mikrofon.
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KONtaKta suPPOrt 
Om du har problem med Jabra spEak 410 som inte beskrivs i den här bruksanvisningen kontaktar du Jabras 
tekniska support på något av de sätt som anges nedan.

WEBB 
www.jabra.com

EUROPA
 telefon: E-post: 
Belgien + 49 (0)8031 2651 72 techsupport.de@jabra.com
danmark Kontakt venligst din nærmeste forhandler (via følgende link) www.jabra.dk/forhandler
finland  + 358 204 85 6040 support.fi@gn.com
frankrike  + 33 (0)130 589 075 techsupport@gnnetcom.fr
italien  + 39 02 5832 8253  ordini@gn.com
luxemburg  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport.de@jabra.com
nederländerna  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport.de@jabra.com
norge  + 47 32 22 74 70 support.no@gn.com
polen + 48 12 254 40 15 
  0 801 800 550  support.pl@jabra.com
ryssland   techsupport.ru@jabra.com
spanien  + 34 916 398 064 pedidos@gn.com
storbritannien  + 44 (0)1784 220 172 info_uk@jabra.com
sverige  + 46 (0)8 693 09 00 info@jabra.se
tjeckien  + 420 800 522 722  support.cz@gn.com 
tyskland + 49 (0)8031 2651 72 techsupport.de@jabra.com
österrike  + 49 (0)8031 2651 72 techsupport.de@jabra.com

USA OCH KANADA
Teknisk support: techsupport@gnnetcom.com
Information: info@jabra.com
Telefon (avgiftsfri inom usa och kanada):
kanada  1-800-489-4199
usa  1-800-826-4656

ASIEN/STILLA HAVSOMRÅDET
Information: support.apac@jabra.com
vietnam callto:sip:support.asia@gn.com
Telefon: 
australien   1-800-083-140 (avgiftsfritt)
filippinerna  1800-765-7022 (Etpi) 
  1800-1855-0144 (pldt)
hongkong   800-968-265 (avgiftsfritt)
indien  000-800-852-1185 (avgiftsfritt)
indonesien   001-803-852-7664
Japan  + 81-3-3242-8572 
kina  + 86-21-5836 5067 
Malaysia   1800-812-160 (avgiftsfritt)
nya Zeeland  0800770 114 (avgiftsfritt)
singapore   800-8523-794 (avgiftsfritt)
taiwan  0080-186-3013 (avgiftsfritt)
thailand  001-8008526446 (avgiftsfritt)

MELLANÖSTERN/AFRIKA
E-post: support.mea@gn.com

kassera produkten enligt lokala lagar 
och bestämmelser.
www.jabra.com/weee
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REGISTER YOUR JABRA AT JABRA.COM/REGISTER – FOR NEWS, SUPPORT AND COMPETITIONS
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