
 

 

 

 

 

 

Jabra bordsmikrofon/högtalare 

I den här manualen beskrivs hur du kopplar in en Jabra kombinerad 

bordsmikrofon/högtalare.  
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En Jabra högtalartelefon fungerar både som mikrofon och högtalare. Den kan användas vid 

möten i Adobe Connect när man sitter flera i samma fysiska rum, men också om man vill 

slippa använda ett headset. Mikrofonen tar upp ljud från alla håll, med ca 1 meters räckvidd. 

Man ansluter den enkelt till datorn med den inbyggda USB-kontakten. I texten nedan 

benämns den som bordsmikrofon. 

 

Vad betyder knapparna på bordsmikrofonen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mute-knapp 

Höja volym 

Lägg på (fungerar ej i Connect) 

Volym ringsignal (håll inne 2 sek.)  

Svara (fungerar ej i Connect) 

Sänka volym 
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Hur ansluter jag bordsmikrofonen till datorn?  

 

Bordsmikrofonen har en inbyggd USB-kontakt, anslut den till en ledig USB-ingång 

på datorn. En kort installation startar automatiskt, det kommer upp en liten ruta 

nere i högra hörnet när installationen är färdig. När man använder den här 

bordsmikrofonen behövs inget headset eller några andra högtalare. 

 

Hur får jag datorn att använda bordsmikrofonen? (Win 7) 

 

Ibland måste man göra vissa inställningar i datorn för att bordsmikrofonens 

högtalare och mikrofon ska vara de som används. Dessa inställningar gör man i 

Kontrollpanelen under Ljud och ljudenheter. Man kan komma dit genom att antingen öppna 

Kontrollpanelen via Start-menyn, eller lite snabbare genom att högerklicka på 

högtalarsymbolen nere i högra hörnet. 

  

Börja med att ställa in högtalare, välj ”Playback devices” eller ”Uppspelningsenheter” i 

menyn. 
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Se till att den första fliken är markerad ”Playback” eller ”Uppspelning”. Markera raden med 

Jabra SPEAK 410 USB och klicka på knappen Set Default, då kommer en liten grön bock och 

texten Default Device att dyka upp på den markerade raden. 

Klicka på OK för att godkänna. 

Sedan ska motsvarande inställning för mikrofonen göras, byt flik till ”Recording” eller 

”Uppspelning”. 
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Markera nästa flik, ”Recording” eller ”Uppspelning”, markera raden med Jabra SPEAK 410 

USB och klicka på knappen Set Default, då kommer en liten grön bock och texten Default 

Device att dyka upp på den markerade raden. 

Detta skall du göra innan du går in i ett Connect-möte.  

 

 

Ska du använda Connect så är det alltid bra att köra igenom ljudguiden, Audio 

Setup Wizard innan mötet startar! Du hittar den under menyn Meeting i 

Connect. Där skall även bordsmikrofonen vara vald.  
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NGL-centrum 

Denna manual är skapad av NGL-centrum. Upptäcker du felaktigheter eller andra brister tar 

vi tacksamt emot synpunkter via e-post på adressen support@du.se.  

Vill du läsa fler manualer vänligen besök: 

Lärarmanualer: http://du.se/lararmanualer 

Vill du läsa mer om NGL-centrum, gå till: www.du.se/nglc 
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