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JAYBIRD VISTA 2
Besøk jaybirdsport.com/support/vista2 for detaljerte videoveiledninger

Se sikkerhetsadvarslene for å få viktig produktsikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker produktet.

SURROUNDSENSE MED ANC
Forsterk omgivelseslyder for sikkerhet eller hold 
deg fokusert med aktiv støydemping 

FØRSTEKLASSES LYD
6 mm lydelement med fullt justerbar equalizer ved 
hjelp av Jaybird-appen  

24 TIMERS BATTERITID 
Opptil 8 timer med ørepropper, 5 min = 1 time 
hurtiglading, trådløs ladeetui

EARTHPROOF SLITESTYRKE
IP68 vanntette ørepropper av militærkvalitet, 
IP54 værbestandig etui

SPORTY PASSFORM 
3 størrelser med utskiftbare geltupper for å finne 
den sikreste og mest behagelige passformen 

TYDELIG SAMTALE 
4 mikrofoner med WindDefense-tekstil for samtaler 
av høy kvalitet, taleassistent aktivert  
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USB-ladekabel Geltupper av silikon (størrelse 1/2/3)

Ekte trådløse ørepropper

Ladeetui
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I ESKEN
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Status for høyre proppStatus for venstre propp

Etuistatus

Magnetiske kontakter

Etuiknapp

PRODUKTOVERSIKT

Geltupper med  
sporty passform

Flerfunksjons- 
knapp

Mikrofoner

Mikrofoner
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Vista 2-øreproppene er utstyrt med geltupper i størrelse 2 (middels) 
ved levering. De er merket L og R for venstre og høyre øre.

Sett øreproppene godt inn i ørene som vist på illustrasjonen.

Hvis øreproppene ikke er behagelige, føles løse eller for trange, 
kan du prøve andre geltupper (størrelse 1 eller størrelse 3). 

Vær tålmodig, det kan ta litt tid å finne den perfekte stilen og passformen.

A

B

C

Hvis du ønsker veiledning under oppsettet, kan du laste ned Jaybird-appen eller besøke 
www.jaybirdsport.com/support/vista2

Det er ganske vanlig å bruke ulike størrelser i hvert øre.

Venstre/høyre
Størrelse

PASSFORM
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Jaybird Vista 2 gir deg opptil 8 timer med spilletid ved fullading. Ladeetuiet gir deg to ekstra ladesykluser eller 16 timer 
med ekstra spilletid. 

Ladingen av øreproppene starter straks du legger 
dem i ladeetuiet og lukker dekselet. Ladeetuilampene 
angir ladestatus: 

R- og/eller L-lampen pulserer hvitt = øreproppen lades  
R- og/eller L-lampen lyser hvitt = øreproppen er fulladet 

5 minutter med lading gir deg opptil 1 times spilletid. 
Full ladning av øreproppene kan ta opptil 2 timer hvis de 
er helt utladet. 

ØREPROPPER

LADING
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Det tar ca. 3 timer å lade etuiet når det er helt utladet. 

LADING

Når ladeetuiet er lukket, kobler du den medfølgende 
USB-C-ladekabelen til fremsiden av etuiet. 
Ladeetuilampen angir ladestatus: 

Den sentrale lampen pulserer hvitt = etuiet lades
Den sentrale lampen lyser hvitt = etuiet er fulladet

ETUI
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Det tar ca. 4 timer å lade etuiet når det er helt utladet. 

*  Trådløs ladeplate følger ikke med. Bruk en trådløs lader som 
fungerer som en Qi trådløs lader.

TRÅDLØS LADING

Plasser det lukkede etuiet på matten slik at LED-lampen 
på fremsiden av etuiet peker mot deg. 
Ladeetuilampen angir ladestatus:

Den sentrale lampen pulserer hvitt = etuiet lades
Den sentrale lampen lyser hvitt = etuiet er fulladet

ETUI
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Legg begge øreproppene 
i ladeetuiet og lukk 
dekselet.

Åpne ladeetuiet og trykk 
og hold inne etuiknappen 
til etuilampen begynner 
å blinke hvitt. 

På Bluetooth-lydenheten 
går du til Bluetooth-
innstillinger og velger 
Jaybird Vista 2. 
Når den er tilkoblet, 
slås ladeetuilampen av. 

A B C

Slik kobler du den sammen med en Bluetooth-lydenhet:

SAMMENKOBLING
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PÅ

AV

PÅ

AV

BRUKE KONTROLLERE
I Jaybird-appen kan du tilpasse funksjonene til flerfunksjonsknappene 
for å slå øreproppene AV og PÅ.

AV/PÅ

KONTROLLERE

SLÅ AV AUTOMATISK 
Når du legger øreproppene i ladeetuiet, slås de automatisk av. 

SLÅ PÅ AUTOMATISK
Når du fjerner øreproppene fra ladeetuiet, slås de automatisk på.
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MUSIKK/ANROP

KONTROLLERE

* Du kan tilpasse alle funksjonene til 
flerfunksjonsknappen i Jaybird-appen. 

Hver ørepropp har: En mekanisk knapp Et 
akselerasjonsmålerbasert samspill (dobbelttapp)

SPILLER AV MUSIKK ANROP

EN GANG
TRYKK

Spill av / Pause
Tilpassbar Godta/legg på samtalen

DOBBELTTRYKK

Neste sang (R)
Forrige sang (L)
Tilpassbar

Avvis anrop

TRYKK OG
HOLD

Volume + (R)
Volum – (L)
Tilpassbar

Volume + (R)
Volum – (L)

DOBBELT-
TAPP

SurroundSense-bryter
Tilpassbar

L L
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AUTO PAUSE MUSIC

RR

Sett musikken på pause ved å ta ut den ene øreproppen fra øret.

Musikken fortsetter når du setter øreproppen i øret igjen.

Innstillingene for Autopause musikk 
kan deaktiveres i Jaybird-appen

KONTROLLERE
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ETUI

VENSTRE 
PROPP ETUI HØYRE 

PROPP

ENKELTTRYKK
ELLER

ÅPNE DEKSELET

Lading pågår
Pulserer hvitt Pulserer hvitt Pulserer hvitt

Fulladet 
Permanent hvitt Permanent 

hvitt Permanent hvitt

Batteri lavt
Lyser rødt

TRYKK OG HOLD
Sammenkoblings- 
modus Blinker hvitt

Venstre propp 
Indikatorlampe

Høyre propp 
Indikatorlampe

Etui
Indikatorlampe

KONTROLLERE
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Med Jaybird-appen kan du gjøre følgende:
• Tilpasse lydprofilen til Vista 2-øreproppene. 
• Bytte språk for øreproppenes talemeldinger. 
• Tilpasse knappefunksjonene til Vista 2-øreproppene.
• Velge SurroundSense og ANC.
•  Konfigurere funksjonen Finn mine ørepropper for å spore plasseringen 

til øreproppene. 
•  Bruke funksjonen Finn passformen din for å finne riktig passform for 

øreproppene og ladeetuiet. 
•  Oppdatere øreproppene og ladeetuiet når nye funksjoner og forbedringer 

er tilgjengelige.

De nye lydinnstillingene lagres direkte på øreproppene så du kan spille av tilpasset lyd 
på alle enheter, uansett hvilke enheter du bruker og hvor du tar de med deg. 

JAYBIRD-APPEN

OVERSIKT

Sound Management

ANC
Active noise canceling

SurroundSense
Let ambient noise in

Off
Saves battery life

Settings
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54%

Find my buds

General

Voice assistant
Set up voice assistant

Button Controls
Adjust single press and more

More settings
Set language, auto off and much more

Support
Get support and detailed info

Shop Jaybird
Find accessories for your Vista 2

Jaybird stories
Keep up with the latest from Jaybird

Settings

DASHBORD

JAYBIRD-APPEN

Sound Management

ANC
Active noise canceling

SurroundSense
Let ambient noise in

Off
Saves battery life

Settings

ENHET
Se status for tilkoblet

enhet og batteri.

KNAPPEKONTROLLERE
Tilpass øreproppenes kontrollere. 

INNSTILLINGER
Juster innstillingene 
på øreproppene. 

OPPLÆRINGER
Finn tips om hvordan 
du optimaliserer bruken 
av øreproppene. 

LYD
Tilpass lydinnstillingene. 

Endringene lagres på 
Vista Pro-øreproppene.

SURROUNDSENSE 
OG ANC

Juster innstillingene 
for hver modus.

FINN ØREPROPPENE
Har du mistet en av 

øreproppene? Finn ut hvor 
du la den, i sanntid.
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EQ-TILPASSING

LAGRE
Lagre de nye forhåndinnstillingene 
på skrivebordet så du har 
enkel tilgang til alle dine 
favorittlydinnstillinger. 

HISTORIKK
Bla gjennom en logg 
over endringene dine. 

JAYBIRD-APPEN
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Apple WatchOS Android Wear GarminSamsung

Med den riktige smartklokken kan du la mobiltelefonen ligge igjen hjemme. Bare synkroniser musikken med smartklokken og 
koble sammen Vista 2 og smartklokken. Se brukerveiledningen til smartklokken hvis du vil vite hvordan du kobler den sammen 
med en Bluetooth-enhet.

SMARTKLOKKER
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Både høyre og venstre ørepropper kan koble til lydenheten. 
Øreproppene bytter automatisk for å få den beste tilkoblingen 
til lydenheten.

For å få best mulig Bluetooth-ytelse kan du prøve å redusere 
avstanden mellom den øreproppene og lydenheten. 
Prøv å ha lydenheten i et armbånd eller i en beltelomme.

TILKOBLINGSTIPS

Ideell plassering 
av enheten
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Myk tilbakestilling: Hvis øreproppene ikke svarer, legger du Vista 2 i ladeetuiet, lukker lokket og setter etuiet på lading. 
Da blir øreproppene slått av og gjennomgår en myk tilbakestilling.

Tilbakestilling til fabrikkinnstillinger: Hvis dette ikke løser problemet, anbefaler vi at du tilbakestiller øreproppene 
til fabrikkinnstillingene. Før du starter denne prosessen må du GLEMME eller FJERNE Vista 2-enheten fra Bluetooth-menyen 
på alle tilkoblede lydenheter.

Hard tilbakestilling: Hvis batteriet har nok ladning, men enheten ikke slår på og du ikke hører noen lyder, trykker du og holder 
midtknappen inne i 20 sekunder før du slipper den. Sett ørepluggen tilbake i etuiet, vent i 5 sekunder, ta deretter øreproppen ut av etuiet.

Legg begge 
øreproppene 
i ladeetuiet 
og lukk det.

Åpne ladeetuiet. 
Trykk på og hold inne 
etuiknappen til den 
midtre indikatorlampen 
på etuiet begynner 
å blinke hvitt.

Mens den midtre 
indikatorlampen trykker 
du på etuiknappen 
to ganger.

Indikatorlampen blinker 
rosa og begynner 
deretter å blinke 
hvitt igjen. 
Nå er øreproppene 
tilbakestilt og klare 
til paring. Gå til 
lydenhetens Bluetooth-
meny og velg Jaybird 
Vista 2 for å pare den 
på nytt.

A B C D
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Bluetooth-versjon 5.0

Kodeks SBC, AAC

Profil Håndfri, A2DP, AVCRP, SPP

Effektivt rekkevidde 10 meter (30 fot)

Spilletid 8 timer*

Strøm Bluetooth-headset: 5,0 V , 1A

Ladetid 2 t

Hurtiglading 5 min lading = 1 t spilletid

Dimensjoner Størrelse ørepropp 20,3 (B) x 15,3 (D) x 17,9 (H) mm / etui 74 (B) x 36,4 (D) x 24,5 (H) mm 

Vekt Ørepropper: Ca. 4,8 g (uten geltupper) Etui: ca. 32 g (uten gelørepropper) 

* Spilletid og ventemodus kan variere avhengig av bruksforholdene. Hvis du legger til ekstra bass i lydprofilen via Jaybird-appen eller med SurroundSense eller ANC, reduseres spilletiden.

SPESIFIKASJONER
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Fullstendig informasjon om garanti, pleie og vedlikehold på:
jaybirdsport.com/warranty

ADVARSEL! På grunn av de isolerende egenskapene til disse hodetelefonene må du ikke bruke dem mens du kjører eller sykler, der det finnes 
biltrafikk, eller under andre aktiviteter der det kan være farlig å ikke høre omgivelseslyder. Bruk av disse øreproppene ved for høy lydstyrke kan 
føre til permanent hørselsskade. Juster alltid ned volumet før bruk. Vær forsiktig når du setter inn gjenstander i øregangen, bruk på egen risiko. 
Ikke bruk enheten mens den er koblet til en strømkilde fra 110 V- eller 220 V-uttak.

VANNTETT
Jaybird Vista 2-øreproppene har IP68-klassifisering for støv- og vanntetthet. Vista 2-øreproppene er utviklet for å tåle regn, 
gjørme og utendørsaktiviteter. 
Jaybird-ørepropper er ikke utviklet for svømming, dusjing eller eksponering for basseng- eller sjøvann. Ved eksponering for salt- eller klorvann, 
skyller du hodetelefonene forsiktig med ferskvann og lufttørker dem før bruk. Ladeetuiet til Vista 2 er IP54-klassifisert og er utviklet for 
å håndtere regn og sprut. Det kan imidlertid ikke dyppes i vann. Du må passe på at øreproppene og etuiet er helt tørre før lading.

RENGJØRE GELTUPPENE
Det er viktig at du holder Jaybirds geltupper rene for sikker og hygienisk bruk.

VIKTIG! Du må IKKE forsøke å rengjøre øretuppene uten å fjerne dem fra øreproppene.
1. Ta godt tak i geltuppen med den ene hånden og i øreproppen med den andre. Fjern forsiktig geltuppen fra øreproppen.
2.  Bruk en klut som er fuktet med varmt vann og mild såpe, til å fjerne skitt og ørevoks fra geltuppen. Du må IKKE bruke sterke 

rengjøringsmidler.
3. Skyll av og la geltuppene tørke helt før du setter dem på øreproppene igjen.
4. Skyv forsiktig geltuppene inn på øreproppene.

GARANTI, ADVARSLER OG SIKKERHET
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Unngå for høye volumnivåer og lengre perioder med lytting. Lengre perioder med lytting ved høye volumnivåer kan føre 
til permanent hørselsskade.

Du må ikke bruke dem i nærheten av veitrafikk.

Rengjør geltuppene regelmessig for å fjerne smuss og ørevoks. Når du skal rengjøre dem, fjerner du geltuppene fra øreproppene og tørker 
forsiktig av støv og olje med en tørr klut og/eller bruker varmt vann og mild såpe for å fjerne ørevoks og smuss. Skyll og tørk dem helt før du 
setter dem på igjen.

Du må passe på at øreproppene og ladeetuikontakten er tørre og helt fri for svette og vann før lading. 

Du finner videoveiledninger på jaybirdsport.com/support/vista2

Copyright 2021 Logitech. Logitech, Jaybird og Jaybird-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Logitech Europe 
S.A. og/eller deres tilknyttede selskaper i USA og andre land. Apple, Apple-logoen, iPhone og iPad er varemerker som tilhører Apple Inc., 
og er registrert i USA og andre land og regioner. Amazon, Alexa og alle relaterte logoer er varemerker som tilhører amazon.com, inc., 
eller deres tilnyttede selskaper. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere. Enhver bruk av slike merker av Logitech skjer 
under lisens eller med tillatelse.
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