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VELKOMMEN

JAYBIRD RUN
HELT TRÅDLØSE SPORTSØRETELEFONER

SIKKERT OG BEHAGELIGT UDSKIFTELIGE PUDER OG BØJLER TIL ØRER I ALLE STØRRELSER

SVED- OG VANDAFVISENDE

4 TIMERS AFSPILNING PÅ EN OPLADNING + 8 TIMER MED DET INKLUDEREDE OPLADERETUI

TILPASSET LYD SKRU OP FOR BASSEN ELLER DISKANTEN – OG GÅ ALDRIG GLIP AF ET OPKALD
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BLUETOOTH® – TIP OM FORBINDELSE
Den højre Jaybird RUN-øretelefon er den primære 
øretelefon (master). Den højre øretelefon bruges 
til at oprette binding og forbindelse til din lydenhed 
og til den venstre øretelefon.

For at få den bedst mulige Bluetooth-forbindelse 
skal du forsøge at reducere afstanden mellem den 
højre øretelefon og din lydenhed. Prøv f.eks. at have 
lydenheden i din højre lomme eller på din højre arm 
hvis du løber med et armbånd.

HØJRE  
ØRETELEFON

IDEELLE PLACERINGER 
AF ENHEDEN

VENSTRE  
ØRETELEFON
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PRODUKTOVERSIGT

ØREBØJLE

STATUSINDIKATOR

ØREPUDE

MIKROFON

KNAP TIL AT ÅBNE/INDIKATOR 
FOR OPLADERETUIETS BATTERISTATUS

INDIKATOR FOR 
OPLADNINGSSTATUS 

FOR VENSTRE ØRETELEFON

INDIKATOR FOR 
OPLADNINGSSTATUS 

FOR HØJRE ØRETELEFON

MULTIFUNKTIONSKNAP
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DET INDEHOLDER KASSEN
TILBEHØRS-/BÆRETASKE

ØRETELEFONER MED 
PUDER OG BØJLER PÅSAT

OPLADERETUI

4 PAR ØREBØJLER

2 PAR OVALE ØREPUDER AF SILIKONE

USB-KABEL TIL OPLADNING

Tilbehør kan også købes online på jaybirdsport.com

2 PAR RUNDE ØREPUDER AF SILIKONE
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KOMFORT
Prøv forskellige kombinationer af ørepuder og bøjler. Med den rigtige kombination får du den bedste lyd, 
og det sikrer at øretelefonerne sidder sikkert og føles behagelige så du helt glemmer du har dem på.

DREJ FOR  
AT TILPASSE
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Med Jaybird Run får du 4 timers afspilningstid når øretelefonerne er helt opladede. 
Opladeretuiet giver mulighed for to yderligere genopladninger eller 8 timers ekstra afspilningstid.

SÅDAN OPLADER DU ØRETELEFONERNE

Opladningen af øretelefonerne starter så snart 
du placerer dem i opladeretuiet og lukker låget. 
Den venstre og højre indikator viser opladningsstatussen 
i ca. 10 sekunder når etuiet ikke er sluttet til en strømkilde.

Indikatoren blinker grønt = opladning
Indikatoren lyser grønt = helt opladet

En opladning på 5 minutter giver dig op til 
1 times afspilningstid.
En fuld opladning kan tage op til 2 timer 
hvis batteriniveauet er lavt

OPLADNING – ØRETELEFONER
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OPLADNING – OPLADERETUI
Du oplader opladeretuiet vha. det medfølgende USB-kabel som skal sættes i et USB-stik med strømforsyning.
 
Indikatoren i midten af opladeretuiet viser opladningsstatussen for både etuiet og øretelefonerne.

Indikatoren blinker grønt = opladning
Indikatoren lyser grønt = helt opladet

Når opladeretuiets batteriniveau er lavt, lyser 
indikatoren rødt i ca. 10 sekunder når låget åbnes 
eller lukkes.

En fuld opladning kan tage op til 3 timer.

OPLADERETUIETS 
STATUSINDIKATOR
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KONTROLKNAPPER – TIL/FRA
Øretelefonerne tændes automatisk når de tages ud af opladeretuiet, 
og slukkes når de placeres i opladeretuiet.

Når øretelefonerne ikke er i etuiet, slukkes de automatisk efter 
30 minutter hvis de ikke bruges.

De kan også slukkes eller tændes manuelt. 
FRA – hvis du holder enten den venstre eller højre knap nede 

i 3 sekunder, slukkes begge øretelefonerne. 

TIL – hvis du giver et enkelt tryk på hver øretelefon i 3 sekunder, 
tændes de.

NÅR DE TÆNDES – indikatoren lyser grønt i ca. 2,5 sekunder

NÅR DE SLUKKES – indikatoren lyser rødt i ca. 1,5 sekunder

BINDING – indikatoren blinker grønt under hele 
bindingstilstanden og slukkes når der er etableret 
forbindelse til en musikenhed eller ved timeout 
(5 min.)
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KONTROLKNAPPER – MUSIK OP OPKALD

VENSTRE ØRETELEFON

AKTIVÉR SIRI ELLER  
GOOGLE ASSISTANT

AFSPIL/PAUSE
BESVAR/AFSLUT OPKALD

SPRING FREM
AFVIS OPKALD

* Du kan tilpasse funktionerne for et enkelt tryk i Jaybird-appen.

HØJRE ØRETELEFON

ÉT TRYK*

TO TRYK
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KONTROLKNAPPER – BINDING

1 2 3
Sluk for højre øretelefon 
ved at trykke på 
multifunktionsknappen 
i 3 sekunder.

Start bindingstilstanden 
ved at trykke på 
multifunktionsknappen 
i 6 sekunder.

Gå ind i Bluetooth-
indstillingerne 
på enheden, 
og vælg Jaybird Run.

JAYBIRD RUN

Følg trinnene nedenfor hvis du vil oprette binding til en anden enhed.

TRYK I 3 SEK. TRYK I 6 SEK.



13DANSK

JAYBIRD-APPEN

DISCOVER MORE PRESETS

Jaybird Run

Med Jaybird-appen kan du tilpasse lydprofilen til dine øretelefoner. 

De nye lydindstillinger gemmes på selve øretelefonerne 
så du får din tilpassede lyd uanset hvor du er og hvilken enhed 
du bruger. 
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Jaybird Run

JAYBIRD-APPEN

BEMÆRK: Jaybird-
appen fungerer sammen 
med Jaybird Run, 
X3 og Freedom. 
Andre mærker og ældre 
Jaybird-øretelefoner 
understøttes ikke.

Hvis du føjer mere bas 
til din lydprofil via Jaybird-
appen, reduceres 
afspilningstiden.

EQUALIZER
GEM
Gem din nye 
indstilling på 
dit dashboard 
så du har nem 
adgang til alle 
dine foretrukne 
lydindstillinger.

HISTORIK
Gennemse en 
oversigt over 
dine ændringer.

ENHED
Se den forbundne 
enhed og 
batteristatussen.

MUSIK
Find afspilningslister 

til at give dig energi 
til løbeturen.

ØRETELEFONER
Juster indstillingerne 
på dine øretelefoner.

LYD
Tilpas lydindstillingerne. 

Ændringerne gemmes 
på dine Run-øretelefoner.
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HEADPHONES

RUN
CONNECTED

VOICE
PROMPTS

FIND
MY BUDS

BUTTON
CONTROLS

NAME YOUR BUDS

SUPPORT & FEEDBACK

NAME

GET YOUR FIT

JAYBIRD RUN

JAYBIRD-APPEN
INDSTILLINGER

KONTROLKNAPPER
Skift den måde du betjener 

øretelefonerne på.

NAVN
Omdøb øretelefonerne 

så du nemt kan finde dem 
på dine enheder.

FIND 
ØRETELEFONERNE
Har du mistet en af 
dine øretelefoner? 
Find ud af hvor den 
er i realtid.

SELVSTUDIER
Find tip om hvordan 
du får mest muligt ud 
af øretelefonerne.
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NULSTILLING

1 2 3 4
Hvis du vil nulstille 
øretelefonerne til de 
oprindelige fabriksindstillinger, 
så sæt dem i bindingstilstand 
ved at slukke for dem.

Hold multifunktionsknappen 
på den højre øretelefon 
nede i ca. 6 sekunder indtil 
indikatoren blinker grønt.

Herefter skal du trykke 
to gange på knappen. 
Når fabriksindstillingerne 
er blevet gendannet, 
lyser indikatoren orange, 
og øretelefonerne slukkes.

Når øretelefonerne er 
blevet nulstillet, sættes de 
automatisk i bindingstilstand 
næste gang de tændes. 
Vælg at glemme eller fjerne 
Jaybird Run fra din enheds 
Bluetooth-menu, og etabler 
bindingen igen.

TRYK I 3 SEK. TRYK I 6 SEK. TO TRYK
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Undgå at bruge øretelefonerne ved meget høje 

lydstyrker og i længere tid. Længerevarende 

brug af øretelefoner ved meget høje lydstyrker 

kan forårsage permanente høreskader.

Brug ikke øretelefonerne i nærheden af trafik.

Der er videovejledninger på 
jaybirdsport.com/support/run

PAS PÅ DIN HØRELSE
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