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ETUIET

Etuiet åbnes ved 
forsigtigt at trykke 
på den bløde 
silikone med din 
tommelfinger, indtil 
du kan se kanten af 
låget. Træk derefter 
låget tilbage for 
at fjerne det 
fuldstændigt.

Du lukker det igen, ved at sætte det ene hjørne 
af låget på plads og derefter forsigtigt trykke 
det modsatte hjørne på plads.
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INDENI ETUIET

Opladningskabel 

Tilbehørspakke

L x2M x2S x2

Ledningsclips
(til senere)
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Begynd med den traditionelle 
placering Under øret for at finde din 
størrelse.

GRUNDLÆGGENDE
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V & H PLACERING

BEMÆRK, ØREPROPPERNE HAR EN INDADGÅENDE VINKEL 
(FREMAD) IDET DE FØLGER RETNINGEN PÅ DINE ØREGANGE.
Dette betyder, at V & H placeringen er omvendt, hvis de 
bruges over øret, som forklaret senere.

VED BRUG UNDER ØRET:
Styreenhed på HØJRE side

V H
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VÆLG DEN RIGTIGE STØRRELSE 
ØREPROP OG FÅ FANTASTISK 
LYDKVALITET
VI ELSKER FANTASTISK LYD. SØRG FOR AT DU 
HØRER DEN.
Da alle ører er forskelliger, skal du sørge for at 
prøve alle de forskellige størrelser ørepropper. 
Det er kun med den rigtige størrelse 
ørepropper, at du vil kunne få den rigtige 
pasform og lydkvalitet.

SILIKONE ØRESPIDSER

COMPLYTM ØRESPIDSER I 
HØJKVALITET
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3 4

Træk øret tilbage. Indfør hele 
skumspidsen i øret.

Hold på plads 15-30 sekunder for 
at vente på, at skummet udvider sig 
og skaber en forsegling.

15-30
sekunder

Skub Comply skumspidsen ind i X2 
højttalerhuset.

1 2

Pres Comply skumspidsen sammen 

ved at rulle den med fingrene. 

COMPLYTM

Comply™ skum-
ørespidser i højkvalitet, 
designet eksklusivt 
til Jaybird X2, giver 
maksimal støjisolation 
og komfort.
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3 4

Træk øret tilbage. Indfør hele 
skumspidsen i øret.

Hold på plads 15-30 sekunder for 
at vente på, at skummet udvider sig 
og skaber en forsegling.

15-30
sekunder

Skub Comply skumspidsen ind i X2 
højttalerhuset.

1 2

Pres Comply skumspidsen sammen 

ved at rulle den med fingrene. 

Premium Ear Tips

Sikker pasform: Udvides for at give dig en 
skræddersyet pasform og bemærkelsesværdig 
fastholdelse i øret. Dine in-ear hovedtelefoner 
forbliver på plads, uanset om du i 
motionscenteret, på løjperne eller på farten.

Blød komfort: Unik hukommelsesskum giver 
komfort hele dagen lang, idet irritation og 
træthed i øret elimineres.

Støjblokering: Lader dig nyde din musik i 
larmende omgivelser uden at du behøver skrue 
op for lyden.

Lydoplevelse: Skaber en optimal forsegling 
og leder lyden direkte ind i ørekanalen, hvilket 
forvandler din lytteoplevelse.
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In-ear hovedtelefonerne kan glide en 
smule ud af dit øre. Du vil miste bas, når 
dette sker, så brug ørefinnerne med den 
sikre pasform til at holde dem på plads 
for at få den bedste lyd.

BAK DET OP MED ØREFINNER MED 
SIKKER PASFORM.
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SIKKER PASFORM

MONTÉR DIN FORETRUKNE STØRRELSE 
ØREPUDER MED SIKKER PASFORM SOM VIST. 
Vejldning i tilpasning / størrelsesvalg på de 
næste to sider. 

V H
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SKUB ØREFINNERNE MED DEN SIKRE PASFORM HELT TILBAGE OG DÆK LYSDIODEN
(du skal ikke bekymre dig, lysdioden lyser klart igennem ørefinnen)
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STYREENHED  
PÅ HØJRE ØRE    

LÅS SPIDSEN 
PÅ ØREFINNEN 
IND I TOPPEN PÅ 
KRUMNINGEN AF ØRET 
SOM VIST. 

Du bør have en tæt 
pasform med kontakt på 
den nederste, bageste 
og øverste del af øret.
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LYDKONTROL
DU SKAL PARRE (INDSTILLE) 
HOVEDTELEFONERBE MED DIN 
MUSIKENHED, AFSPIL MUSIK OG PRØV 
HVER STØRRELSE ØREPROP FOR 
AT FINDE DEN BEDSTE PASFORM OG 
LYDKVALITET. 

En korrekt forsegling er vigtig, for at 
du fuldt ud kan nyde den høje lydkvalitet 
i X2. 

SKIFTEVIS RØD/GRØN

HOLD 
NEDE I 
4 SEK. 
FOR AT 
PARRE

TALEPROMPT:
“Searching ...” 
 (Søger)

PÅ

HAR DU BRUG FOR HJÆLP MED PARRINGEN?
Detaljeret beskrivelse af parring findes på 
side 29-32.
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GOD FORNØJELSE
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Over-øre anvendelse
Se jaybirdsport.com/manuals for at få vejledningsvideo

AVANCERET
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V & H PLACERING
BEMÆRK, ØREPROPPERNE HAR EN INDADGÅENDE VINKEL 
(FREMAD) OG OPAD, IDET DE FØLGER RETNINGEN PÅ 
DINE ØREGANGE.

VED BRUG OVER ØRET:
Styreenhed i VENSTRE side

V H
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SIKKER PASFORM
TAG DIN FORETRUKNE STØRRELSE 
ØREFINNE MED SIKKER PASFORM OG 
MONTER I OMVENDT RETNING MED 
DEN SPIDSE ENDE VED SIDEN AF 
LEDNINGEN.

VIGTIGT: Find først din foretrukne 
størrelse i placering under øret, 
eftersom det kan være svært at 
bedømme i placeringen over øret, 
og den kan adskille sig fra andre 
Jaybird-produkter.   

V H
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LEDNINGSKLEMMER
PLACERINGEN OVER ØRET KRÆVER KORTERE LEDNING, 
SÅ FØR DU FINDER DIN PLACERING, SKAL DU MONTERE 
LEDNINGSCLIPSEN, SÅ DU KAN FASTGØRE DEN EKSTRA 
LEDNINGSLÆNGDE.
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LAV EN “S” FORM MED DEN MIDERSTE 
DEL AF LEDNINGEN.
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INDFØR LEDNING I 2 AF DE 3 NDHAK PÅ HVER KLEMME SOM VIST, 
IDET DU IKKE INKLUDERER DE SIDSTE, AFRUNDEDE INDHAK.
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—  Sæt in-ear hovedtelefoner i ørene, idet du bruger pegefingeren til skubbe spidsen 
af ørefinnen på plads for at fastgøre in-ear hovedtelefonerne (et spejl kan være en 
god hjælp den første gang).

—  Når in-ear hovedtelefoner på plads, justerer du placeringen af ledningsstyringerne 
(hvis du trækker for kraftigt, vil det løsne hovedtelefonerne, så giv dem lidt slæk).
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Tag hovedtelefonerne af, indfør ledningen i de sidste, afrundede indhak, tag 
hovedtelefonerne på igen, nu er du parat!
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GOD FORNØJELSE
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DETALJEREDE INSTRUKTIONER
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EMBALLAGENS 
INDHOLD

OPLADNING

— X2 Bluetooth hovedtelefoner
— Jaybird Sport etui
— 3 par silikone ørespidser (L,M,S)
— 3 par Comply™ ørespidser i 
   højkvalitet (L,M,S)
— 3 par ørefinner (L,M,S)
— 2 ledningsclips
— USB-ledning

Det anbefales at oplade batteriet før 
brug, men det er ikke påkrævet. X2 sendes 
forudopladet, men den umiddelbare opladning 
kan variere

Se efter dette batteristatusikon for 
Bluetooth-hovedtelefonerne øverst i 
det højre hjørne på din iPhone-skærm 
for at se status for X2-batteriet. 
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TALEPROMPT  
“BATTERY LOW” 
(Lavt batteriniveau)

LYSDIODENS STATUS    

MIKRO USB-
OPLADNING ER HOVEDTELEFONERNE TÆNDT? 

ER BATTERINIVEAU LAVT?

Cirka 15 minutter før det 
er opbrugt

Rød: Oplader
Grøn (med USB-ledning tilsluttet): Opladet
Skiftevis Rød/Grøn: Parringstilstand
Intet lys: Standby / Spilletilstand / Slukket

Find fingerneglsrillen og fjern 
bagdækslet, så du kan se 
mikro USB-opladningspunktet. 
2+timers fuld opladning giver 
8 timers spilletid. 30 minutters 
opladning giver 90 minutters 
spilletid.

I Standby-tilstand* tryk på + eller -, se lysdiode:
Grøn = Tændt og opladet
Rød = Lavt batteriniveau
Ingen lys = Slukket

*Standby-tilstand: Tændt men ikke sluttet til nogen enhed
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PARRING (SAMMENKOBLING) MELLEM 
HOVEDTELEFONER OG DIN TELEFON / MUSIKENHED 
1.  Med hovedtelefonerne slukket og inden for 1 meter fra musikenheden, trykker du på 

midtertasten og holder den nede i mere end 4 sekunder, indtil du ser rød/grøn blinke 
skiftevis på statusindikatoren og en stemme sige “Searching for your music device” (Søger 
efter din musikenhed).

2.  Tænd for Bluetooth på din telefon/musikenhed, og få den til at søge efter Bluetooth-enheder 
(se instruktioner i håndbogen til din telefon/musikenhed for at få nærmere oplysninger).

3. Se efter “X2” og vælg (indtast adgangskoden 0000 hvis du bliver bedt om det).

4. X2 taleprompten vil sige “headphones connected” (hovedtelefoner tilsluttet).  

5.  Hvis parringen mislykkes, slukker du for hovedtelefonerne ved at trykke på midtertasten i 
mere end 4 sekunder og gentager ovenstående procedure.
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HOLD 
NEDE I 
4 SEK. 
FOR AT 
PARRE

PARRINGSTILSTAND: 
Lysdioden skifter mellem rød/grøn

TALEPROMPT: 
Når du hører “Power on” (Tænd), fortsætter 
du med at trykke, indtil du hører “SEARCHING 
FOR YOUR MUSIC DEVICE ...” (Søger efter din 
musikenhed)
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PARRING MED EN BLUETOOTH-ADAPTER

1. Anbring hovedtelefoner og mobiltelefon inden for 1 meter fra hinanden.

2. Sæt hovedtelefonerne i parringsstilstand som beskrevet på foregående side.

3. Hvis du bruger en BAU Universal Bluetooth Adapter, skal den også sættes i parringstilstand 
    (se BAU-brugsanvisningen).

4. Sæt Bluetooth-adapteren i musikenheden og afspil et nummer.

5. Hovedtelefonerne og adapteren parres automatisk (adgangskoden til adapteren skal være 
    0000).

6. Efter en vellykket parring og tilslutning af hovedtelefonerne vil du høre “Headphones 
    connected” (Hovedtelefoner tilsluttet).
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PARRING MED FLERE BLUETOOTH-ENHEDER

Parrede enheder vil huske hinanden, medmindre parringsoplysningerne slettes, så du 
behøver ikke at parre igen. X2 kan  parres med og huske 8 telefon-/musikenheder. Gentag 
den procedure, som er beskrevet på de foregående sider, for at tilslutte dine hovedtelefoner 
til en anden telefon-/musikenhed. Bemærk, at hvis en 9. telefon-/musikenhed parres, vil de 
ældste parringsoplysninger blive slettet. X2 vil sluttes til den senest tilsluttede enhed. Hvis 
du vil bruge en anden parret telefon-/musikenhed, slukker du for Bluetooth-funktionen på den 
aktuelle Bluetooth-enhed og tilslutter den derefter til den anden telefon-/musikenhed ved at 
vælge “X2” på Bluetooth-enhedslisten og trykke på ”tilslut”. Tænd for den oprindeligt parrede 
enhed igen for at tilslutte igen og skift mellem de forskellige enheder.
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KONTROLENHEDER
TRYK 1 SEK TRYK

Besvar 2. opkald, afslut opkald.

Afvis 1./2. opkald, skift
imellem 2 opkald, stemmeopkald

Gentag opklad

Slå lyd fra/til opkald: tryk + og -

YDERLIGERE OPKALDSKOMMANDOER MED 
MIDTERKNAPPEN

4 SEK TRYK

PÅ

AF
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SPECIFICATIONS
Bluetooth Version V2.1 + EDR (nyere versioner giver ingen forbedringer for hovedtelefoner)

SBC Codec Brugerdefineret SBC-codec giver høj gengivelseskvalitet uden behov for 
APT-X

Profil Handsfree v1.6, Headset v1.1, A2DP v1.2 og AVRCP v1.4

Effektivt Område 10 meter 

Driftstid Musik og opkald op til 8 timer

Standby-Tid Op til 250 timer

Indgangsspænding 5 V DC  100 mA

Opladningstid Cirka 2 timer

Dimensioner 23 x 13 mm øreprop-størrelse, 540 mm ledningslængde

Vægt Cirka 13 g
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GARANTI, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE
Fuldstændige oplysningerr om garanti, pleje og vedligeholdelse findes på jaybirdgear.com/warranty
+1.866.244.3399

ADVARSEL: På grund af disse hovedtelefoners isolerende egenskaber må de ikke bruges, når man kører bil, cykler eller når der er trafik i 
nærheden, eller ved enhver anden aktivitet, hvor manglende evne til at høre kan være farlig. Brug af disse hovedtelefoner ved for høj lydstyrke 
kan forårsage permanent høreskade. Skru altid ned for lydstyrken før brug. Udvis forsigtighed i forbindelse med indføring af objekter i 
øregangen. Brug sker på egen risiko.

Copyright 2012 Jaybird, LLC. Alle rettigheder forbeholdes. Jaybird og Jaybird-logoet er varemærker tilhørende Jaybird, LLC. 
Bluetooth er et varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. USA, og licenseret til Jaybird, LLC. iPhone er et varemærke tilhøjrende Apple, Inc., 
registreret i USA og andre lande. Produceret under det europæiske patentnr. EP1410607B1 og tilsvarende udenlandske patenter. Samlet i Kina. 

Denne enhed opfylder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelige 
forstyrrelser, og (2) denne enhed skal acceptere enhver forstyrrelse, som modtages, inklusive forstyrrelser der kan forårsage uønsket drift.

Eventuelle ændringer eller modifikationer til enheden vil annullere brugerens ret til betjene enheden. Batteriet genvindes. 
Bortkast ikke batteriet i åben ild, eftersom det kan eksplodere.
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BRUG ET ØJEBLIK PÅ AT REGISTRERE 
DIN LIVSTIDSGARANTI MOD SVED
jaybirdgear.com/intheclubnow
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Undgå for høje lydstyrker og lange 
perioder med lytning.
Må ikke bruges i vejtrafik.

LYT ANSVARLIGT

GOD FORNØJELSE




