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BÆREETUIET

Åpne etuiet ved 
forsiktig å trykke på 
det myke silikonet 
med tommelen til 
kanten av lokket 
kommer til syne. 
Trekk deretter 
tilbake lokket for å 
ta det helt av.

Lukk etuiet ved å sette inn hjørnet 
av lokket og kna forsiktig det 
motsatte hjørnet på plass.
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PÅ INNSIDEN AV BÆREETUIET

Ladekabel 

Tilbehørsveske

L x2M x2S x2

Ledningsklips
 (forklaring senere)
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Begynn med den vanlige måten, Under 
Øret slik finner du størrelsen din size.

GRUNNLEGGENDE
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VENSTRE OG HØYREVENDT

LEGG MERKE TIL AT ØREPROPPENE ER VINKLET INNOVER 
(FOROVER), SLIK AT DE FØLGER RETNINGEN TIL ØREGANGEN.
Dette betyr at venstre og høyre blir motsatt ved 
bruk over øret, noe som blir forklart senere.

VED BRUK UNDER ØRET:
Kontroller på HØYRE side

V H
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OPPNÅ GOD LYDKVALITET VED Å VELGE 
RIKTIG STØRRELSE PÅ ØREPROPPENE
VI ELSKER GOD LYD. SØRG FOR AT DU HØRER 
DEN.Siden alle ører er forskjellige, bør du 
prøve alle øreproppstørrelsene. Du oppnår god 
passform og førsteklasses lydkvalitet bare hvis 
øreproppene har riktig størrelse.

SILIKONØREPROPPER

COMPLYTM PREMIUM 
SKUMØREPROPPER 
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3 4

Trekk øret tilbake. Sett hele 
skumproppen inn i øret.

Hold på plass i 15–30 sekunder, 
slik at skumproppen kan utvide 
seg og danne en forsegling.

15-30
sekunder

Skyv Comply-skumproppen inn 
på X2-høyttalerhuset.

1 2

Klem sammen Comply-skumproppen
ved å rulle den med fingrene. 

COMPLYTM

Premium Comply™-
skumørepropper er 
konstruert spesielt 
for Jaybird X2 for å gi 
maksimal støyisolering 
og komfort.
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3 4

Trekk øret tilbake. Sett hele 
skumproppen inn i øret.

Hold på plass i 15–30 sekunder, 
slik at skumproppen kan utvide 
seg og danne en forsegling.

15-30
sekunder

Skyv Comply-skumproppen inn 
på X2-høyttalerhuset.

1 2

Klem sammen Comply-skumproppen
ved å rulle den med fingrene. 

Premium Ear Tips

Secure-Fit: Utvider seg for å gi deg en tilpasset 
passform og utmerket feste i øret. Øreproppene 
forblir sittende enten du er på treningsstudioet, i 
skibakken eller på farten.

Myk komfort: Unikt memory foam-skum 
er behagelig hele dagen, samtidig som det 
eliminerer irritasjon og tretthet i øret.

Støyblokkering: Gjør at du kan nyte musikk i 
støyende omgivelser uten å måtte heve volumet.

Lydopplevelse: Danner en optimal forsegling og 
leder lyden direkte inn i ørekanalen, noe som 
omvandler lydopplevelsen.
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Øreproppene kan gli litt ut av øret. Skjer 
dette, mister du basslyden. Bruk derfor 
Secure Fit-ørevingene for å holde dem på 
plass, slik at lyden blir best mulig.

BRUK DEM SAMMEN MED SECURE 
FIT-ØREVINGER.
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SIKKER TILPASSING

SETT PÅ SECURE FIT-ØREVINGER I 
PASSENDE STØRRELSE.

Se veiledning for tilpassing / valg av 
størrelse på de neste to sidene.

V H
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SKYV SECURE FIT-ØREVINGENE HELT TILBAKE OG DEKK LED-LAMPEN
(vær oppmerksom på at LED-lampen vises tydelig gjennom ørevingen).
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UNDER ØRET: 
KONTROLLER 
PÅ DET HØYRE  
ØRET    

FEST SPISSEN AV 
ØREVINGEN I TOPPEN AV 
ØREMUSLINGEN, SOM 
VIST. 

Du skal ha god passform 
med kontakt på nedre, 
bakre og øvre delen av 
øremuslingen.
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LYDKONTROLL 
SAMMENKOBLE (KONFIGURER) 
HODETELEFONENE MED MUSIKKENHETEN 
DIN, SPILL MUSIKK OG PRØV ALLE 
ØREPROPPSTØRRELSENE FOR Å 
FINNE DEN BESTE PASSFORMEN OG 
LYDKVALITETEN.

God tetning er viktig for å få fullt 
utbytte av den høye lydkvaliteten til 
BlueBuds X.  

HOLD I 4
SEKUNDER
FOR Å 
SAMMENKOBLE 

VEKSLER MELLOM RØDT/GRØNT

TALEMELDING:
«SEARCHING ...» (SØKER)

ON

TRENGER DU HJELP TIL SAMMENKOBLINGEN?
Alle detaljer om sammenkobling finner du på side 29-32.
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GLED DEG OVER
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Monteringsalternativ Over Øret
Se instruksjonsvideo på jaybirdsport.com/manuals

AVANSERT
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RETNING VENSTRE OG
LEGG MERKE TIL AT ØREPROPPENE ER VINKLET INNOVER 
(FREMOVER) OG OPPOVER, SLIK AT DE FØLGER 
RETNINGEN TIL ØREKANALEN.

VED BRUK OVER ØRET:
Kontroller på VENSTRE side

V H



18

SIKKER PASSFORM
PLASSER SECURE FIT-ØREVINGER I 
PASSENDE STØRRELSE I MOTSATT 
RETNING, MED DEN SPISSE ENDEN VED 
SIDEN AV LEDNINGEN.

VIKTIG! Kontroller først den 
størrelsen som passer best når 
ørepluggene sitter under øret, 
fordi det kan være vanskelig når de 
sitter over øret. Dette kan dessuten 
være forskjellig fra andre Jaybird-
produkter.   

V H
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LEDNINGSKLEMME
OVER ØRET-ALTERNATIVET KREVER KORTERE LEDNING. 
FØR TILPASSINGEN MONTERER DU LEDNINGSKLEMMEN, 
SLIK AT DET BLIR PASSENDE SLAKK I LEDNINGEN.
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LAG EN «S»-FORM MED DEN MIDTRE DELEN 
AV LEDNINGEN.
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SETT LEDNINGEN I 2 AV DE 3 SPORENE I HVER AV KLEMMENE 
SOM VIST, MEN IKKE I DE AVRUNDEDE SPORENE PÅ ENDEN.
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—  Sett på hodetelefonene, bruk pekefingeren til å skyve spissen av ørevingen på 
plass for å feste ørepluggene (et speil kan være til hjelp den første gangen).

—  Når ørepluggene er festet, justerer du plasseringen av ledningslemmene 
(strammer du for hardt, vil øreproppene selvfølgelig trekkes ut, så ha litt slakk i 
ledningen).
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Ta av hodetelefonene, sett inn ledningen i de siste avrundede sporene, sett på 
hodetelefonene igjen, og så er du klar til å sette i gang!
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GLED DEG OVER
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DETALJERTE INSTRUKSJONER
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I ESKEN LADING
– X2 Bluetooth-hodetelefoner
– Jaybird-bæreveske for sport
– 3 par silikonørepropper (S,M,L)
– 3 par Comply™ premium 
   skumørepropper (S,M,L)
– 3 par ørevinger (S,M,L)
– 2 ledningsklemmer
– USB-ledning

Det anbefales å lade batteriet før bruk, men 
det er ikke strengt nødvendig. X2 leveres 
ferdig ladet, men ladenivået kan variere.

Se etter dette batteristatussymbolet 
for Bluetooth-hodetelefonene øverst 
i høyre hjørne av iPhone-skjermen 
for å se batteristatusen til X2. 
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TALEMELDING 
«BATTERY LOW» 
(LITE BATTERISTRØM) 

LED-STATUS 

LADING MED MICRO 
USB-LEDNING ER HODETELEFONENE PÅ? 

ER DET LITE BATTERISTRØM?

 Ca. 15 minutter til batteriet
 er utladet

Rød: Lader
Grønn (med USB-ledning koblet til): Fulladet
Vekselvis rød og grønn: Sammenkoblingsmodus
Ingen lys: Standby / avspillingsmodus / slått av

Finn fordypningen og ta av 
dekselet for å se micro USB-
ladepunktet. 2 timer eller mer 
for full lading gir 8 timers 
spilletid. 30 minutters lading gir 
90 minutters spilletid.

Trykk på + eller - i standby-modus* og se på LED-lampen:
Grønn = Slått på og helt ladet
Rød = Lite batteristrøm
Ikke lys = Slått av

* Standby-modus: Slått på, men ikke koblet til en enhet
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SLIK KOBLER DU SAMMEN (KONFIGURERER) 
HODETELEFONENE MED TELEFONEN/MUSIKKENHETEN
1.  Med hodetelefonene slått av, og mindre enn 1 meter fra musikkenheten, trykker og holder 

du inne knappen i midten i mer enn 4 sekunder, helt til du ser at statusindikatoren vekselvis 
blinker rødt/grønt og du hører talemeldingen «Searching for your music device» (Søker 
etter musikkenhet).

2.  Slå på Bluetooth på telefonen/musikkenheten, og få den til å søke etter Bluetooth-
enheter (se instruksjoner i brukerveiledningen til telefonen/musikkenheten for nærmere 
informasjon).

3. Se etter «X2» og velg dem (angi passordet 0000 hvis du blir bedt om dette).

4. Talemeldingen til X2 vil si «headphones connected» (hodetelefoner tilkoblet).

5.  Hvis sammenkoblingen ikke lykkes, slår du av hodetelefonene ved å holde inne knappen i 
midten i mer enn 4 sekunder og gjenta trinnene over.
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HOLD I 4
SEKUNDER 
FOR Å 
SAMMENKOBLE

SAMMENKOBLINGSMODUS: 
LED-lysene veksler mellom rødt/grønt

TALEMELDING: 
Når du hører «Power on (Strøm på)», fortsetter du å 
holde knappen inne til du hører «SEARCHING FOR YOUR 
MUSIC DEVICE ...» (SØKER ETTER MUSIKKENHET)
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SAMMENKOBLING MED BLUETOOTH-ADAPTER

1. Plasser hodetelefonene og mobiltelefonen mindre enn 1 meter fra hverandre.

2. Sett hodetelefonene i sammenkoblingsmodus som forklart på forrige side.

3. Hvis du bruker universell Bluetooth-adapter av typen BAU, setter du denne også i sammenkoblingsmodus 
    (se brukerveiledning for BAU).

4. Koble Bluetooth-adapteren til musikkenheten og spill av en sang.

5. Hodetelefonene og adapteren vil sammenkobles automatisk (passordet til adapteren må være 0000).

6. Etter sammenkobling og tilkobling, vil hodetelefonene si «Headphones connected» (hodetelefoner 
    tilkoblet).
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SAMMENKOBLING MED FLERE BLUETOOTH-ENHETER

Sammenkoblede enheter vil huske hverandre med mindre tilkoblingsinformasjonen blir 
slettet. Du trenger derfor ikke å koble dem sammen igjen. X2 kan sammenkobles med og 
huske 8 telefoner/musikkenheter. Gjenta trinnene på de forrige sidene for å konfigurere 
hodetelefonene med en annen telefon/musikkenhet. Legg merke til at hvis en 9. telefon/
musikkenhet blir sammenkoblet, blir den eldste sammenkoblingsinformasjonen slettet. X2 
vil kobles til den siste tilkoblede enheten. Hvis du vil bruke en annen sammenkoblet telefon/
musikkenhet, slår du av Bluetooth-funksjonen på den aktive Bluetooth-enheten, og kobler den til 
en annen telefon/musikkenhet ved å velge «X2» i listen over Bluetooth-enheter og trykker på 
tilkobling. Slå på den opprinnelig sammenkoblede enheten 
for å koble den til igjen, og veksle mellom enhetene.
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ON

KONTROLLER TRYKK TRYKK  1 SEK

Bytt samtale til X2,
Besvar andre anrop, avslutt samtale.

Avvis første/andre anrop, bytt 
mellom 2 samtaler, taleoppringing

Ring opp på nytt

FLERE SAMTALEKOMMANDOER FOR 
KNAPPEN I MIDTEN

TRYKK 4 SEK

OFF

Demp og opphev demping av samtale: 
trykk + og -
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SPESIFIKASJONER
Bluetooth-Versjon V2.1 + EDR (nyere versjoner gir ingen fordeler for hodetelefoner)

SBC-Kodeks Tilpasset SBC-kodeks gir HiFi-lyd uten behov for APT-X

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

Effektiv Rekkevidde 10 meter

Driftstid Musikk og samtaler opptil 8 timer

Standby-Tid Opptil 250 timer

Inngangsspenning DC  5V  100mA

Ladetid Ca. 2 timer

Mål Øreplugger er 23 x 13 mm, ledning er 540 mm lang

Vekt Ca. 13 g
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GARANTI, STELL OG VEDLIKEHOLD
Fullstendig informasjon om garanti, stell og vedlikehold, finner du på jaybirdgear.com/warranty 
+1.866.244.3399

ADVARSEL! På grunn av de isolerende egenskapene til disse hodetelefonene, bør de ikke brukes mens du kjører, sykler eller ferdes i trafikken, 
eller under noen annen aktivitet der det kan være farlig å ikke høre lyder i omgivelsene. Disse hodetelefonene kan gi permanent hørselsskade hvis 
lyden er for høy. Skru alltid ned volumet før bruk. Vær forsiktig når du setter gjenstander inn i øregangen. Brukes på eget ansvar.

Copyright 2012 Jaybird, LLC. Med enerett. Jaybird og Jaybird-logoen er varemerker som tilhører Jaybird, LLC. 
Bluetooth er et varemerke som eies av Bluetooth SIG, Inc. USA, og brukes på lisens av JayBird, LLC. iPhone er et varemerke som tilhører Apple, 
Inc., oger registrert i USA og andre land. Produsert under europeisk patentnr. EP1410607B1 og tilsvarende utenlandske patenter. Montert i Kina.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enheten skal ikke føre til 
skadlige forstyrrelser, og (2) denne enheten må godta eventuelle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket drift.
Eventuelle endringer eller modifikasjoner av enheten vil oppheve brukerens rett til å bruke enheten. Batteriet blir resirkulert. 
Kast ikke batteriet på ilden, da dette kan forårsake eksplosjon.
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BRUK ET ØYEBLIKK PÅ Å REGISTRERE 
DEG FOR LIVSTIDGARANTI MOT SVETTE
jaybirdgear.com/intheclubnow
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Unngå for høyt lydnivå og 
langvarig lytting.Skal ikke 
brukes ved ferdsel i trafikken.

LYTT PÅ EN ANSVARLIG MÅTE

HA DET GØY




