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JAYBIRD VISTA 2

Gå till jaybirdsport.com/support/vista2 för en video med detaljerade anvisningar

SURROUNDSENSE MED ANC

BESTÄNDIG HÅLLBARHET

HÖGKLASSIGT LJUD

SPORTPASSFORM

24 TIMMARS BATTERITID

TYDLIGT SAMTAL

Förhöj omgivande ljud för säkerhet eller håll
dig fokuserad med aktiv brusreducering

6 mm-högtalarelement med helt anpassningsbar
equalizer via Jaybird-appen

Upp till 8 timmar i öronsnäckorna, 5 min = 1 timmes
snabbladdning, trådlöst laddningsfodral

IP68-vattentäta öronsnäckor med konstruktion
i militärklass, IP54-vattentätt fodral

3 storlekar med utbytbar örongel för att hitta
den säkraste och mest bekväma passformen

Fyra mikrofoner med WindDefense-tyg för samtal
i hög kvalitet och aktiverad röstassistent

Läs säkerhetsvarningarna för viktig information om produktsäkerhet före installation eller användning av produkten.
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I LÅDAN

Äkta trådlösa öronsnäckor

Laddningsfodral

USB-kabel för laddning

Örongel i silikon (storlek 1/2/3)

PRODUKTÖVERSIKT
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Sportanpassad örongel
Mikrofoner

Flerfunktionsknapp
Mikrofoner
Fodralknapp
Magnetiska kontakter

Status för vänster öronsnäcka

Status för höger öronsnäcka
Status för fodral

PASSFORM
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För en assisterad installation, ladda ner Jaybird-appen eller gå till www.jaybirdsport.
com/support/vista2
Storlek

A

Dina Vista 2-öronsnäckor är utrustade med örongel storlek 2 (medelstora)
från lådan. De är märkta "L" och "R" för vänster och höger öra.

B

Placera öronsnäckorna ordentligt i dina öron, som visas i illustrationen.

C

Om dina öronsnäckor inte är bekväma, sitter löst eller för hårt,
kan du prova örongel i andra storlekar (storlek 1 eller 3).

Vänster/höger

R

R

R

Det är ganska vanligt att använda olika storlekar på örongelen i öronen.

R

Ha tålamod – det kan ta en stund att hitta den perfekta passformen.
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LADDNING
ÖRONSNÄCKOR
Jaybird Vista 2 erbjuder upp till 8 timmars speltid när de är fulladdade. Laddningsfodralet ger dig ytterligare
två laddningscykler eller 16 timmars extra speltid.

Dina hörsnäckor börjar laddas så fort du placerar dem
i laddningsfodralet och stänger locket. Indikatorlamporna
på laddningsfodralet indikerar laddningsstatus:
Indikatorlampan R/L blinkar vitt = öronsnäckan laddas
Indikatorlampan R/L lyser med fast vitt sken =
öronsnäckan är fulladdad
En laddning på 5 minuter ger dig upp till 1 timmes speltid.
En fullständig uppladdning av öronsnäckorna kan ta upp
till 2 timmar om du laddar dem när de är helt urladdade.
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LADDNING
FODRAL
Det tar ungefär 3 timmar från ett helt urladdat tillstånd att ladda fodralet.

Stäng fodralet och anslut den tillhörande USB-laddningsladden
till laddningsfodralets framsida. Indikatorlampan på fodralet
indikerar laddningsstatus:
Den centrala indikatorlampan blinkar vitt = fodralet laddas
Den centrala indikatorlampan lyser med ett fast vitt sken =
fodralet är helt laddat
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TRÅDLÖS LADDNING
FODRAL
Det tar ungefär 4 timmar från ett helt urladdat tillstånd att ladda fodralet.

Stäng fodralet och placera det på den trådlösa
laddningsmattan med indikatorlampan på framsidan
av fodralet riktad mot dig.
Indikatorlampan på fodralet indikerar laddningsstatus:
Den centrala indikatorlampan blinkar vitt =
fodralet laddas
Den centrala indikatorlampan lyser med ett fast
vitt sken = fodralet är helt laddat

*T
 rådlös laddningsplatta ingår inte i lådan. Använd valfri trådlös
laddare som fungerar som en trådlös Qi-laddare.
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IHOPPARNING AV ENHETER
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För att koppla ihop med en Bluetooth-ljudenhet ska du följa stegen nedan

A

Placera båda
öronsnäckorna
i laddningsfodralet
och stäng locket.

B

Öppna laddningsfodralet
och tryck och håll ned
knappen på fodralet tills
indikatorlampan börjar
blinka vitt.

C

På Bluetooth-ljudenheten
ska du gå till Bluetoothinställningar och
välja ‘Jaybird Vista 2’.
När de är anslutna
släcks indikatorlampan
på fodralet.

REGLAGE
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PÅ/AV

AUTOMATISK STRÖM AV
När du lägger öronsnäckorna i laddningsfodralet stängs
de automatiskt av.
AUTOMATISK STRÖM PÅ
Om du tar bort öronsnäckorna från laddningsfodralet slås
de automatiskt på.

ANVÄNDA REGLAGE
I Jaybird-appen kan du anpassa funktionaliteten
i flerfunktionsknapparna för att slå på och stänga av öronsnäckorna.

PÅ

PÅ

Av

Av

REGLAGE
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MUSIK/SAMTAL

L

ENKEL
TRYCKNING

DUBBELTRYCK

TRYCK OCH
HÅLL NER

DUBBELKLICKA

SPELAR MUSIK

SAMTAL

Spela upp/pausa

Acceptera/lägg på efter
samtal

Nästa låt (H)
Föregående låt (V)

Avvisa samtal

Volym + (R)
Volym – (L)

Volym + (R)
Volym – (L)

Anpassningsbar

Anpassningsbar

Anpassningsbar

SurroundSenseomkopplare
Anpassningsbar

*D
 u kan anpassa var och en av flerfunktionsknapparna med Jaybird-appen.

L

Varje öronsnäcka har: En mekanisk knapp En
interaktion baserad på accelerometer (dubbelklicka)

REGLAGE
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PAUSA MUSIK AUTOMATISKT

Ta bort en av öronsnäckorna från örat för att pausa musiken.
Musiken återupptas när du sätter tillbaka öronsnäckan i örat.

R

Inställningar för automatisk paus
av musik kan inaktiveras med Jaybirdappen

REGLAGE
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FODRAL

Laddar
ETT TRYCK
ELLER
ÖPPNA FODRALET

Laddad

Batterinivå låg

TRYCK OCH HÅLL
NER

Vänster öronsnäcka
Indikatorlampa

Höger öronsnäcka
Indikatorlampa

Fodral
Indikatorlampa

Parkopplingsläge

VÄNSTER
ÖRONSNÄCKA

FODRAL

HÖGER
ÖRONSNÄCKA

Pulserande vitt
sken

Pulserande vitt
sken

Pulserande vitt
sken

Fast vitt sken

Fast vitt sken

Fast vitt sken

Fast rött sken

Blinkande vitt
sken

JAYBIRD-APPEN
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ÖVERSIKT

Med Jaybird-appen kan du göra följande:
• Anpassa ljudprofilen på Vista 2-öronsnäckorna.
• Ändra språket för öronsnäckornas röstmeddelanden.
• Anpassa knapparnas funktionalitet i Vista 2-öronsnäckorna.
• Välja SurroundSense och ANC.
• Installera funktionen ‘Hitta dina öronsnäckor’ för att leta upp öronsnäckorna.
• Använda funktionen ‘Hitta din passform’ för att hitta rätt passform
för öronsnäckorna och laddningsfodralet.
• Uppdatera dina öronsnäckor och laddningsfodralet när nya funktioner
och förbättringar är tillgängliga.
Sound Management
ANC
Active noise canceling
SurroundSense
Let ambient noise in
Off
Saves battery life

Dina nya ljudinställningar sparas på dina öronsnäckor så att du kan spela upp
ditt anpassade ljud vart du än går – oavsett vart du tar vägen och vilken enhet
du använder.

Settings

JAYBIRD-APPEN

14

INSTRUMENTPANEL

54%

Find my buds

Settings

ENHET

Se status för
enheten och batteriet.

KNAPPREGLAGE
LJUD

Anpassa kontrollerna till dina
öronsnäckor.

General

Anpassa ljudinställningarna.
Ändringarna sparas på
Vista Pro-öronsnäckorna.

Button Controls

Adjust single press and more

Voice assistant

Set up voice assistant

SURROUNDSENSE
OCH ANC

Justera inställningarna för
VARJE läge.

INSTÄLLNINGAR
More settings
Sound Management
ANC
Active noise canceling
SurroundSense
Let ambient noise in

HITTA MINA
ÖRONSNÄCKOR

Har du tappat bort en av
öronsnäckorna? Ta reda på
var du glömde den i realtid.

Off
Saves battery life

Settings

Set language, auto off and much more

Justera inställningarna
på öronsnäckorna.

Support

Get support and detailed info

Shop Jaybird

Find accessories for your Vista 2

Jaybird stories

Keep up with the latest from Jaybird

SJÄLVSTUDIER

Få tips om hur du kan
optimera din användning
av öronsnäckorna.

JAYBIRD-APPEN
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EQ-ANPASSNING

SPARA

Spara de nya
förinställningarna
till kontrollpanelen
så att du enkelt
kommer åt alla dina
favoritljudinställningar.

HISTORIK

Spåra ändringar
i historiken.

SMARTWATCHES
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Med rätt smartwatch kan du lämna telefonen hemma. Synkronisera musiken till din smartwatch och parkoppla Vista 2 med den.
Se smartklockans bruksanvisning för anvisningar om hur du parar ihop en Bluetooth-enhet.

Apple WatchOS

Samsung

Android Wear

Garmin

ANSLUTNINGSTIPS
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Både höger och vänster öronsnäcka kan anslutas till din
ljudenhet. Öronsnäckorna växlar automatiskt för att få den bästa
anslutningen till ljudenheten.
För bästa Bluetooth-prestanda ska du försöka minska avståndet
mellan dina öronsnäckor och din ljudenhet. Försök att ha din
ljudenhet i ett armband eller i en remficka.

Perfekt
enhetsplacering

FELSÖKNING
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Mjuk omstart: Om öronsnäckorna inte svarar ska du placera Vista 2 i laddningsfodralet, stänga locket och ansluta fodralet till laddning.
Öronsnäckorna stängs då av och en mjuk återställning utförs.
Fabriksåterställning: Om detta inte löser ditt problem rekommenderar vi att du återställer dina öronsnäckor till de ursprungliga
fabriksinställningarna. Innan du börjar processen ska du GLÖMMA eller TA BORT Vista 2-enheten från Bluetooth-menyn på alla
anslutna ljudenheter.

A

Placera båda
öronsnäckorna
i laddningsfodralet
och stäng locket.

B

Öppna laddningsfodralet.
Tryck och håll ned
knappen på fodralet tills
indikatorlampan i mitten
börjar blinka vitt.

C

När indikatorlampan
i mitten blinkar vitt,
tryck på knappen
på fodralet två gånger.

D

Indikatorlampan blinkar
rosa och börjar sedan
blinka vitt igen.
Öronsnäckorna
är återställda och
redo att parkopplas.
Gå till ljudenhetens
Bluetooth-meny och välj
”Jaybird Vista 2” för att
parkoppla igen.

Hård återställning: Om batteriet är tillräckligt laddat men enheten inte går igång och du inte hör några toner, tryck och håll ned
knappen på öronsnäckan i 20 sekunder och släpp den sedan. Lägg tillbaka öronsnäckan i fodralet, vänta i fem sekunder och ta sedan ut
öronsnäckan ur fodralet.

SPECIFIKATIONER
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Bluetooth-version

5.0

Kodek

SBC, AAC

Profil

Handsfree, A2DP, AVCRP, SPP

aktionsradie

10 meter/30 fot

Speltid

8 timmar*

På/av

Bluetooth headset: 5,0 V

Laddningstid

2 timmar

Snabbladdning

5 min = 1 timmes speltid

Mått

20,3 (B) x 15,3 (D) x 17,9 (H) mm storlek på öronsnäckan/74 (B) x 36,4 (D) x 24,5 (H) mm storlek på fodralet

Vikt

Hörlurar: Cirka 4,8 g (utan örongel) Fodral: cirka 32 g (utan öronsnäckor)

, 1A

* Speltid och standby-tid kan variera beroende på användningens omständigheter. Om du lägger till extra bas i ljudinställningarna via Jaybird-appen eller om du använder SurroundSense
eller ANC minskar speltiden.

GARANTI, VARNINGAR OCH SÄKERHET
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Information om fullständig garanti, skötsel och underhåll finns på:
jaybirdsport.com/warranty
VARNING: På grund av dessa öronsnäckors ljudisolerande egenskaper, använd dem inte då du kör, cyklar eller där det finns fordonstrafik,
eller under andra aktiviteter när det kan vara farligt att inte höra omgivningens ljud. Användning av dessa öronsnäckor vid för höga volymer kan
orsaka permanent hörselskada. Vrid alltid ned volymen före användning. Var försiktig då du för in objekt i hörselgången, använd på egen risk.
Använd inte enheten då den är kopplad till en strömkälla matad från 110 V eller 220 V ledningar.
VATTENTÄTA
Jaybird Vista 2-öronsnäckor är damm- och vattentäta enligt IP68. Vista 2-öronsnäckorna är utformade för att tåla regn, smuts och
utomhusaktiviteter.
Jaybird-öronsnäckorna är inte utformade för simning, duschning eller för användning i pool eller i havet. Om öronsnäckorna har blivit utsatta
för salt eller klorhaltigt vatten, skölj dem försiktigt med färskvatten och lufttorka före användning. Vista 2-laddningsfodralet har IP54-klassning
och är utformat för att hantera regn och stänk, men inte nedsänkning i vatten. Se dock till att öronsnäckorna är helt torra innan du laddar dem.
RENGÖRING AV ÖRONGEL
Att hålla örongelen till dina Jaybird-öronsnäckor ren är nödvändigt för säkert, hygieniskt användande.
VIKTIGT: Försök INTE att rengöra öronvingarna utan att först ha avlägsnat dem från öronsnäckorna.
1. Ta ett fast tag om örongelen med ena hand och på hörsnäckan med den andra. Ta försiktigt bort örongelen från hörsnäckan.
2. Använd varmt vatten och en mild tvål på en fuktig trasa för att ta bort smuts och öronvax från örongelen. Använd inte starka
rengöringsmedel.
3. Skölj och torka din örongel helt innan du sätter tillbaka den på öronsnäckorna.
4. Tryck försiktigt tillbaka örongelen på öronsnäckorna.
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VAR RÄDD OM DIN HÖRSEL
Undvik överdrivna volymnivåer och långa lyssningsperioder. Långa lyssningsperioder vid väldigt höga ljudnivåer kan orsaka permanenta
hörselskador.
Använd inte i närheten av vägtrafik.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengör örongelen regelbundet från smuts och vax. Ta bort örongelen från öronsnäckorna för att rengöra dem, och torka försiktigt bort damm
och olja med en torr trasa. Använd varmt vatten och milt rengöringsmedel för att ta bort smuts och vax. Skölj och låt torka helt innan du sätter
tillbaka dem.
Se till att öronsnäckorna och laddningsfodralets kontakt är fullständigt torra och fria från svett och vatten innan du laddar dem.
Videoinstruktioner finns på jaybirdsport.com/support/vista2
Copyright 2021 Logitech. Logitech, Jaybird och Jaybird-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Logitech Europe S.A.
och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder. Apple, Apple-logotypen, iPhone och iPad är varumärken som tillhör Apple Inc. och är
registrerade i USA och andra länder. Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess
dotterbolag. Övriga varumärken och firmanamn tillhör respektive ägare. All användning av sådana märken av Logitech görs under licens
eller med tillstånd.
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