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FODRALET

Öppna genom att 
försiktigt trycka på 
det mjuka silikonet 
med tummen tills 
lockets kant visas. 
Dra sedan locket 
tillbaka för att 
öppna helt.

Stäng genom att placera lockets 
hörn och massera tills det motsatta 
hörnet kommer på plats.
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FODRALETS INNEHÅLL

Laddningskabel

Tillbehör

L x2M x2S x2

Sladdklämmor
(förklaras senare)
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Börja med det traditionella 
alternativet montering Under örat 
för att bestämma storleken.

GRUNDLÄGGANDE
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INRIKTNING VÄNSTER-HÖGER

LÄGG MÄRKE TILL ÖRONPROPPARNAS VINKEL INÅT (FRAMÅT)
SOM FÖLJER HÖRSELGÅNGENS RIKTNING.
Det innebär att inriktningen VÄNSTER-HÖGER är omvänd för 
över örat enligt senare beskrivning.

VID ANVÄNDNING UNDER ÖRAT:
Reglaget på HÖGER sida

V H
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FANTASTISKA LJUDPRESTANDA FÅR 
DU NÄR DU VÄLJER ÖRONPROPPAR 
AV RÄTT STORLEK
VI ÄLSKAR FANTASTISKT LJUD. SE TILL ATT 
DU HÖR DET. Eftersom allas öron är olika ser 
du till attprova öronproppar i alla storlekar. 
Endast med rätt storlek på öronpropparna kan 
du njuta av perfekt passform och förstklassig 
ljudkvalitet.

ÖRONPROPPAR AV SILIKON

COMPLYTM PREMIUM 
SKUMÖRONPROPPAR 
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3 4

Dra örat bakåt. För in hela 
skumproppen i örat.

Håll på plats i 15-30 sekunder så 
att skummet kan expandera och täta. 

15-30
sekunder

Skjut på Comply skumpropp på 
X2 hörluren.

1 2

Tryck ihop Comply skumpropp 
genom att rulla den mellan fingrarna. 

COMPLYTM

Premium Comply™ 
skumöronproppar är 
utformade speciellt 
för Jaybird X2 och ger 
maximal komfort och 
isolering mot oväsen.
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3 4

Dra örat bakåt. För in hela 
skumproppen i örat.

Håll på plats i 15-30 sekunder så 
att skummet kan expandera och täta. 

15-30
sekunder

Skjut på Comply skumpropp på 
X2 hörluren.

1 2

Tryck ihop Comply skumpropp 
genom att rulla den mellan fingrarna. 

Premium Ear Tips

Säker Passning: Sväller för att ge dig perfekt 
passform och fantastisk fasthållning i örat. 
Öronsnäckorna sitter fast oavsett om du är på 
gymmet, i backarna eller i farten.

Mjuk komfort: Unikt minnesskum ger komfort 
hela dagen samtidigt som irritation i örat 
elimineras.

Isolering mot oväsen: Gör att du kan njuta av din 
musik i bullriga miljöer utan att höja volymen.

Ljudupplevelse: Skapar en optimal tätning och 
leder ljudet direkt in i hörselgången med en 
fantastisk upplevelse som resultat. 
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Öronsnäckorna kan glida ur örat litet 
grand. Du förlorar bas när detta händer 
så använd öronfenor med säker passning 
för att hålla dem på plats för bästa ljud.

HÅLL FAST DEM MED ÖRONFENOR MED 
SÄKER PASSNING.
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SÄKER PASSFORM

INSTALLERA DEN STORLEK ÖRONFENOR MED 
SÄKER PASSNING DU VALT ENLIGT BILDEN. 

Vägledning om inpassning/storleksval finns 
på de följande två sidorna.

V H
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FÖR ÖRONFENORNA MED SÄKER PASSNING HELA VÄGEN BAKÅT OCH TÄCK LYSDIODEN
(oroa dig inte, lysdioden lyser tydligt genom öronfenan)
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UNDER ÖRAT: 
REGLAGE PÅ  
HÖGER ÖRA

LÅS ÖRONFENANS 
SPETS IN I TOPPEN AV 
ÖRAT ENLIGT BILDEN. 

Du bör ha perfekt 
passform med kontakt 
med nedre, bakre och 
övre delarna av örat.
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LJUDKONTROLL 
KOPPLA IHOP (INSTALLERA) HÖRLURAR 
MED DIN MUSIKENHET, SPELA MUSIK 
OCH PROVA ÖRONPROPPAR I VARJE 
STORLEK FÖR ATT HITTA BÄSTA 
PASSFORM OCH LJUD.

Ordentlig tätning är viktig för att till 
fullo uppskatta BlueBuds X:s höga 
ljudkvalitet. 

ALTERNERANDE RÖTT/GRÖNT

HÅLL NED 
I 4 
SEKUNDER
FÖR ATT 
KOPPLA 
IHOP

VÄXLANDE RÖTT/
GRÖNT RÖSTMEDDELANDE:
“SEARCHING (SÖKER) ...”

ON

BEHÖVER DU HJÄLP MED SAMMANKOPPLING?
Fullständig information om sammankoppling 
finns på sidorna 29-32.
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NJUT
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Monteringsalternativ Över örat
På jaybirdsport.com/manuals finns en handledningsvideo

AVANCERAT



17

INRIKTNING VÄNSTER-HÖGER
TA DEN STORLEK ÖRONFENA MED SÄKER PASSNING DU VALT 
OCH INSTALLERA I OMVÄND RIKTNING MED DEN SPETSIGA 
ÄNDEN BREDVID SLADDEN.

VID ANVÄNDNING ÖVER ÖRAT:
Reglaget på VÄNSTER sida

V H
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SÄKER PASSNING
TA EN ÖRONKUDDE FÖR SÄKER 
PASSFORM I ÖNSKAD STORLEK OCH 
MONTERA I OMVÄND RIKTNING MED 
DEN SPETSIGA ÄNDEN BREDVID SLADDEN.

VIKTIGT: Börja med att kontrollera vilken 
storlek du föredrar i läget under örat 
eftersom det kan vara svårt att bedöma 
i läget över örat och kan skilja sig från 
andra Jaybird-produkter.

V H
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KLÄMMOR FÖR HANTERING 
AV SLADDEN
LÄGET ÖVER ÖRAT KRÄVER KORTARE SLADD. FÖRE 
ANPASSNING MONTERAR DU SLADDKLÄMMORNA FÖR ATT 
TA HAND OM SLACKET.
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GÖR EN “S”-FORM MED SLADDENS 
MITTSEKTION.
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SÄTT I SLADDEN I TVÅ AV DE TRE SKÅRORNA I VARJE 
KLÄMMA ENLIGT BILDEN OCH LÄMNA DE SISTA 
RUNDADE SKÅRORNA ÖPPNA.
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—  Sätt på hörlurarna och fäst öronsnäckorna genom att trycka öronfenornas  
spetsar på plats med pekfingret (en spegel hjälper första gången).

—  När öronsnäckorna är fastsatta justerar du sladdhanterarnas läge 
   (om du drar för hårt förflyttar du öronsnäckorna – låt dem vara litet lösa).
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Ta av hörlurarna, sätt i sladden i de återstående runda skårorna och sätt på 
hörlurarna igen så är du klar! 
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NJUT
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DETALJERADE INSTRUKTIONER
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FÖRPACKNINGENS 
INNEHÅLL

LADDA

— X2 Bluetooth hörlurar
— Jaybird sportväska
— 3 par öronproppar av silikon (S,M,L)
— 3 par  Comply™ premium 
   skumöronproppar (S,M,L)
— 3 par öronfenor (S,M,L)
— 2 st klämmor för att hantera sladden
— USB-kabel

Laddning av batteriet före användning 
rekommenderas men är inget krav. X2 
skickas laddade, men den första laddningen 
kan variera.

Titta efter Bluetooth-hörlurarnas 
batteristatus i ikonen i övre högra 
hörnet på din iPhone för att se X2 
batteristatus. 
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RÖSTMEDDELANDE
“BATTERI LOW 
(SVAGT BATTERI)”

LYSDIODSSTATUS 

MICRO USB 
LADDNING

ÄR HÖRLURARNA PÅ? ÄR BAT-
TERIET SVAGT?

Ungefär 15 minuter innan det 
är tomt.

Röd: Laddar
Grön(med USB-kabel ansluten): Laddad
Omväxlande röd-grön: Sammankopplingsläge
Inget ljus: Vänteläge/Spelläge/Avstängd

Leta rätt på nagelfördjupningen 
och avlägsna det bakre höljet för att 
exponera micro-USB-laddningspunkten. 
2+ timmar för full laddning ger 8 
timmars speltid.30 minuters laddning 
ger 90 minuters speltid.

I vänteläget* trycker du på + eller -, tittar på lysdioden:
Grön = På och laddad
Röd = Svagt batteri
Inget ljus = Avstängd

* Vänteläget: Påslagna men inte anslutna till någon enhet
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KOPPLA IHOP (INSTALLLERA) HÖRLURARNA MED 
DIN TELEFON/MUSIKENHETE
1.  Med hörlurarna avstängda och inom 1 meter från musikenheten håller du ned mittknappen 

i mer än fyra sekunder tills du ser statusindikatorn omväxlande blinka rött/grönt och får 
röstmeddelandet “Searching for your music device (Söker efter din musikenhet) “.

2. Slå på Bluetooth på din telefon/musikspelare och låt den söka efter Bluetooth-enheter
    (detaljerade instruktioner finns i telefonens/musikenhetens bruksanvisning).

3. Leta rätt på “X2” och välj det (skriv lösenordet 0000 om du uppmanas att göra det).

4. X2 röstmeddelande anger “headphones connected (hörlurar anslutna)”.

5. Om installationen inte lyckasstänger du av hörlurarna genom att hålla ned mittknappen i mer 
    än fyra sekunder och upprepa stegen ovan.
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Håll 
nere i 4 
sekunder 
för att 
installera

SAMMANKOPPLINGSLÄGE (INSTALLATION): 
Lysdioden växlar mellan rött och grönt

RÖSTMEDDELANDE:: 
När du hör “Power on (Ström på)” fortsätter du att 
hålla ned tills du hör “SEARCHING FOR YOUR MUSIC 
DEVICE” ...  (LETAR EFTER DIN MUSIKENHET)
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SAMMANKOPPLING MED EN BLUETOOTH-ADAPTER

1. Placera hörlurar och mobiltelefon inom 1 meter från varandra.

2. Sätt hörlurarna i sammankopplingsläge (installation)enligt beskrivningen på föregående sida.

3. Om du använder BAU Universal Bluetooth Adapter sätter du även den i sammankopplingsläge 
    (installation) (se BAU-bruksanvisningen).

4. Anslut Bluetooth-adaptern till musikenheten och spela en låt.

5. Hörlurarna och adaptern kopplas ihop (installeras) automatiskt (lösenordet för adaptern 
    måste vara 0000).

6. När sammankopplingen och anslutningen är klar hörs “Headphones connected” (hörlurar 
    anslutna) i hörlurarna.
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SAMMANKOPPLING MED FLERA BLUETOOTH-ENHETER

Installerade enheter kommer ihåg varandra såvida inte information om sammankopplingen 
tas bort. Därför finns det ingen anledning att koppla ihop dem igen. X2 kan sammankoppla 
och komma ihåg 8 telefoner/musikenheter. Upprepa stegen på tidigare sidor för att ansluta 
dina hörlurar till en annan telefon/musikenhet. Observera att om en 9:e telefon/musikenhet 
installeras, tas den äldsta informationen om sammankoppling (installation) bort. X2 ansluts 
till den senast anslutna enheten. Om du vill använda en annan sammankopplad telefon/
musikspelare stänger du av Bluetooth-funktionen i den aktuella Bluetooth-enheten och ansluter 
den till den andratelefonen/musikenheten genom att välja “X2” i listan över Bluetooth-enheter 
och trycker på “connect (anslut)”. Slå på den ursprungligen sammankopplade enheten för att 
återansluta och växla mellan de två enheterna.
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ON

REGLAGE TRYCK 1 SEK TRYCK

Besvara 2:a samtalet, 
avsluta samtal.

Besvara inte 1:a/2:a samtalet, växla
mellan 2 samtal, röstuppringning

Ring igen

YTTERLIGARE SAMTALSKOMMANDON 
FÖR MITTKNAPPEN

4 SEK TRYCK

OFF

Ljud av och på för samtal: tryck på + och -
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SPECIFIKATIONER
Bluetooth Version V2.1 + EDR (nyare versioner har inga fördelar för hörlurar)

SBC-codec Anpassad SBC-codec ger hifi utan behov av APT-X

Profil Handsfree v1.6, hörlurar v1.1, A2DP v1.2 och AVRCP v1.4

Effektiv Räckvidd 10 meter

Driftstid Musik och samtal max 8 timmar

Tid i vänteläge Max 250 timmar

Ingångsspänning 5 V DC 100 mAh

Laddningstid Ungefär 2 timmar

Dimensioner Öronsnäckans storlek 23 x 13 mm, sladdlängd 540 mm

Vikt Ungefär 13 g
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GARANTI, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Fullständiga uppgifter om garanti, skötsel och underhåll finns på jaybirdgear.com/warranty
+1 866 244-3399

VARNING: På grund av de isolerande egenskaperna hos dessa hörlurar ska du inte använda dem när du kör, cyklar eller där det finns fordonstrafik 
eller i någon annan aktivitet där det kan vara farligt om du inte hör ljuden i din omgivning. Användning av de här hörlurarna med mycket hög volym 
kan orsaka permanenta hörselskador. Sänk alltid volymen före användning. Var försiktig när det gäller att föra in föremål i hörselgången och 
använd produkten på egen risk.

Copyright 2012 JayBird, LLC. Med ensamrätt. Jaybird och Jaybird-logotypen är varumärken som tillhör Jaybird, LLC. 
Bluetooth är ett varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. USA och är licensierat till Jaybird, LLC. iPhone är ett varumärke som tillhör Apple, 
Inc. och är registrerat i USA och andra länder. Tillverkas under europeiskt patent nummer EP1410607B1 och motsvarande utländska patent. 
Monteras i Kina.

Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-reglerna. Användning sker enligt följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka skadliga störningar och 
(2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar av 
enheten upphäver användarens behörighet att använda enheten. Batteriet återvinns. Släng inte batteriet i eld, eftersom det kan orsaka explosion.
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AVSÄTT ETT ÖGONBLICK FÖR ATT 
REGISTRERA DIN LIVSTIDSGARANTI 
MOT SVETT

jaybirdgear.com/intheclubnow
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Undvik höga volymnivåer
och att lyssna under långa perioder.
Används inte i trafik.

LYSSNA ANSVARSFULLT

HA ROLIGT




