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Tack för att du använder Jabra PanaCast 20. Vi
hoppas att du kommer få stor glädje av den!
Jabra PanaCast 20 – funktioner
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1. Välkommen

• Enterprise företagskamera. Ultra HD 4K
video tar med sig artificiell intelligens i den
personliga kameravärlden. Den perfekta
partnern för Jabra Speak-högtalare och
produkter från Evolve2.
• Intelligent videoteknik. Intelligent zoom
visar automatiskt människor tydligt och
centreras inom fönstret, medan Vivid high
dynamic range (HDR) garanterar den bästa
videoupplevelsen, även under mycket
varierande ljusförhållanden.
• Picture-in-Picture. Att kombinera två bilder
till ett enda flöde för att markera ett visst
område eller visa ämne.
• Omedelbara samarbeten. Plug-and-playteknik låter dig snabbt och enkelt samarbeta
med andra.
• Flexibel kompatibilitet. Kompatibel med
Teams, Google Meet, Fuze, Zoom och
många fler.
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2.1 Översikt över Jabra PanaCast 20
PanaCast 20 har en Ultra HD 4K-kamera med
inbyggt integritetsskydd och tre mikrofoner,
som ger bättre video i situationer med svagt
ljus och zoomar automatiskt och centrerar
bilden rätt på en person.
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2. Översikt

Mikrofon
Lysdiod
Kameralins
Integritetsskydd

USB-C 3.0-port

Fällbart klipp

2.2 Tillbehör
Tillbehör kan köpas på jabra.se/accessories.

1.5m/5ft USB-kabel

Bärbar påse
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3.1 Strömförsörjning av PanaCast 20
PanaCast 20 kameran fungerar bara när den är
ansluten till en USB 3.0-port på din dator med
den medföljande USB-kabeln.
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3. Installera kameran

3.2 Ansluta till PanaCast 20
Anslut din dator direkt till Jabra PanaCast
kameran med den medföljande 1,5 m USBkabeln.
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The Jabra PanaCast 20 kameran kan monteras
direkt ovanpå din bildskärm eller bärbar dator
med hjälp av det justerbara fästet.
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3.3 Montering av PanaCast 20

Fällbart klipp
Öppna fästet så att du kan
klämma fast det på din dator

Montera inte kameran så att den är vänd mot
direkt solljus eftersom detta kan påverka den
förinställda vitbalansen och äventyra
bildkvaliteten.

3.4 Användning av integritetsskyddet

Vändbart överdrag
Dra skyddet till höger
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4.1 Kompatibla operativsystem
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4. Så här använder du
produkten
Jabra PanaCast 20 stödjer Windows 10 eller
senare och är kompatibel med macOS 10.15
och senare, inklusive macOS 11.x eller senare
och kräver inga extra drivrutiner.
Det är rekommenderat att ladda ner och installera
Jabra Direct för att anpassa kamerainställningarna
och uppdatera firmwaren. Jabra Direct kan laddas
ner från jabra.se/direct

4.2 Kompatibla
videokonferensprogram
Jabra PanaCast 20 är kompatibel med Teams,
Google Meet, Fuze, Zoom och många fler.
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Se till att Jabra PanaCast 20 har ställts in som
standardvideoenhet i videoinställningarna för
ditt videokonferensprogram.
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4.3 Använda kameran med andra
kompatibla
videokonferensprogram

Mer information om kompatibla
videokonferensprogram finns på
jabra.com/help/panacast20.

4.4 Vad kameralamporna betyder

LED STATUS
Videostreaming
Video streaming (Picture in Picture)
PanaCast Off / Idle
Vakna upp
Uppdatering av programvara
Intelligent Zoom on/off

LED color
(Vit)
(Gul)
(Off)
(Blå)
(Magenta)
(Vit)

Beteende
Stadig
Stadig
Off
Andning
Blinkning
Blinkning (3 times)

Varaktighet
Medan streaming pågår
Medan streaming pågår
Tills dess är i viloläge
600 ms
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5.1 Intelligent Zoom
Intelligent zoom zoomar automatiskt in och
centrerar din bild hela tiden så att du alltid
håller rätt fokus.
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5. Kamerafunktioner

Intelligent zoom är aktiverat som standard och
kan aktiveras eller inaktiveras med Jabra Direct.

5.2 Vivid HDR
Vivid HDR optimerar automatiskt videokvaliteten
under ett stort antal olika ljusförhållanden.
Vivid HDR är inaktiverat som standard och kan
aktiveras eller inaktiveras med Jabra Direct.

5.3 Bild-i-bild
Picture-in-Picture läget visar din bild i en separat
vy i nedre högra hörnet. Huvudvyn kan sedan
justeras för att fokusera på ett specfifikt område
med hjälp av Jabra Direct kamerakontroll.
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Bildkvalitetsinställningar och justering av
panorering, lutning och zoomning kan anpassas
via Jabra Direct.
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5.4 Videojusteringar

För att använda videojusteringar:
1. Klicka på Jabra Direct-ikonen i systemfältet
i Windows eller menyfältet i macOS för att
öppna Jabra Direct-fönstret.
2. Klicka Kamerakontroll för att öppna
inställningarna för Video.
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5.5 Inbyggda mikrofoner
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Inställningarna för bildkvalitet och kamera är
tillfälliga och återställs automatiskt till
standardvärdena när den anslutna datorn
kopplas ur kameran.

Jabra PanaCast 20 har tre inbyggda mikrofoner.
Det optimala upptagningsområdet för mikrofon
är upp till 2,5 meter.
Mikrofonerna är avstängda som standard och
kan slås på eller av via Jabra Direct.
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6.1 Jabra Direct (Windows or macOS)
Jabra Direct är ett gratisprogram som är
utformat för att stödja, hantera och möjliggöra
optimal funktionalitet för Jabras enheter.
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6. Programvara

Ladda ner den senaste versionen gratis från jabra.se/direct

6.2 Uppdatera firmware
Firmwareuppdateringar förbättrar prestandan
för eller lägger till nya funktioner till Jabras
enheter.
När din dator är ansluten till Jabra PanaCast 20
meddelar Jabra Direct dig när en uppdatering
är tillgänglig.
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7.1 FAQ och tekniska specifikationer
Se vanliga frågor, certifieringar och tekniska
specifikationer på jabra.com/help/panacast20.
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7. Support

7.2 Skötsel av din Jabra-enhet
• Jabra PanaCast 20 ska endast användas
inomhus.
• Undvik direkt solljus och temperaturer över
40 °C eller under 0 °C.
• Använd lämplig rengöringsduk eller
våtservetter för att hålla PanaCast 20 ren.
• Utsätt inte kameran eller kablarna för regn
eller andra vätskor.
• Ställ inte kameran nära lufthålen på en skärm
eller TV eftersom detta kan få kameran att
överhettas och fungera felaktigt.
Kameran kan bli varm att vidröra när den är
strömansluten. På grund av flera processorer
är det normalt för kameran att fungera vid en
förhöjd temperatur. Denna temperatur ligger
helt inom säkerhetskraven och har ingen
inverkan på kamerans livslängd.
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