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VELKOMMEN

JAYBIRD RUN

EKTE TRÅDLØSE SPORTSHODETELEFONER
SIKKER + BEHAGELIG PASSFORM UTSKIFTBARE PROPPER OG FINNER FOR ALLE ØRESTØRRELSER

SVETTESIKRE OG VANNBESTANDIGE

4 TIMERS SPILLETID PÅ EN ENKELT LADING+ 8 TIMER MED DET INKLUDERTE LADEETUIET

TILPASSET LYD PUMP OPP BASSEN ELLER ØK DISKANTEN OG GÅ ALDRI GLIPP AV ET ENESTE ANROP
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BLUETOOTH ® – TILKOBLINGSTIPS
Den høyre Jaybird RUN-øreproppen er hovedøreproppen.
Den høyre øreproppen oppretter en parvis tilkobling
til lydenheten og til den venstre øreproppen.
For å få best mulig Bluetooth-ytelse kan du prøve
å redusere avstanden mellom den høyre øreproppen
og lydenheten. Du kan for eksempel prøve å legge
lydenheten i høyre lomme eller feste den på høyre arm
hvis du er ute på løpetur og bruker et armbånd.

IDEELL PLASSERING
AV ENHETEN

HØYRE
ØREPROPP

VENSTRE
ØREPROPP
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PRODUKTOVERSIKT
ØREPROPP
ØREFINNE
STATUSLAMPE

FLERFUNKSJONSKNAPP
MIKROFON

ÅPNE-KNAPP / BATTERISTATUSLAMPE
PÅ LADEETUIET
LADESTATUSLAMPE
VENSTRE ØREPROPP

LADESTATUSLAMPE
HØYRE ØREPROPP
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I ESKEN
BÆREPOSE/
TILBEHØRSPOSE

ØREPROPPER MED PROPPER
OG FINNER MONTERT

USB-LADEKABEL
2 SETT MED OVALE SILIKONØREPROPPER
2 SETT MED RUNDE SILIKONØREPROPPER

LADEETUI

4 SETT MED ØREPROPPER

Du kan også kjøpe tilbehør på nettet ved å gå til jaybirdsport.com
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PASSFORM
Prøv ulike kombinasjoner av ørepropper og ørefinner. Hvis du velger riktig, får du enestående
lyd og en sikker og behagelig passform så du nesten glemmer at du har dem i.

VINKLET ØREPROPP
FOR OPTIMAL PASSFORM
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LADING – ØREPROPPER
Jaybird Run gir deg 4 timer med spilletid når de er fulladet.
Ladeetuiet gir deg to ekstra ladesykluser eller 8 timer med ekstra spilletid.

LADE ØREPROPPENE
Lading av øreproppene starter straks du legger
dem i ladeetuiet og lukker dekselet. Venstre og høyre
indikatorlampe angir ladestatusen i ca. 10 sekunder når
det ikke er tilkoblet strøm.
Indikatorlampen blinker grønt = lading pågår
Indikatorlampen lyser grønt = fulladet
En lading på 5 minutter gir deg opptil 1 time
med spilletid.
En full lading kan ta opp til 2 timer hvis du lader
fra lavt batteri.
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LADING – LADEETUI
Når du skal lade ladeetuiet, setter du den medfølgende USB-ladekabelen inn i en USB-kontakt.
Indikatorlampen midt på ladeetuiet angir ladestatusen på etuiet og på øreproppene.
Indikatorlampen blinker grønt = lading pågår
Indikatorlampen lyser grønt = fulladet
Når ladeetuiet har lite batteri igjen, lyser
indikatorlampen rødt i ca. 10 sekunder når du åpner
eller lukker dekselet.
En full lading kan ta opptil 3 timer.

STATUSLAMPEN
PÅ LADEETUIET
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KONTROLLER – PÅ/AV
Når du fjerner øreproppene fra ladeetuiet, slås de automatisk på,
og når du legger dem i etuiet, slås de av.
Når de ikke er i etuiet, slås proppene automatisk av etter
ca. 30 minutter uten aktivitet.
Du kan også slå øreproppene av og på manuelt.
AV – Trykk på enten den venstre eller høyre knappen i 3 sekunder
for å slå av begge proppene.
PÅ – Ett enkelt trykk på hver av knappene i 3 sekunder slår dem av.
STRØM PÅ – indikatorlampen lyser grønt i 2,5 sekund
STRØM AV – indikatorlampen lyser rødt i 2,5 sekund
PARVIS TILKOBLING – indikatorlampen blinker kontinuerlig
grønt i modus for parvis tilkobling og slås av når
den kobler til en musikkenhet eller når tiden
for tidsavbrudd (5 min)
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KONTROLLER – MUSIKK OG ANROP

VENSTRE PROPP

HØYRE PROPP

AKTIVER SIRI
ELLER GOOGLE-ASSISTENTEN

SPILL AV / PAUSE
BESVAR/AVSLUTT ANROP
ENKELTTRYKK*
HOPP FREMOVER
AVSLÅ ET ANROP
DOBBELTTRYKK

*D u kan tilpasse enkelttrykkfunksjoner i Jaybird-appen.
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KONTROLLER – PARVIS TILKOBLING
Slik oppretter du en parvis tilkobling til en annen enhet:

2

1
Slå av den høyre
proppen ved å trykke
på flerfunksjonsknappen
i 3 sekunder.

3

Gå til modus for parvis
tilkobling ved å holde inne
flerfunksjonsknappen
i 6 sekunder.

Gå til Bluetoothinnstillingene
på enheten og velg
Jaybird Run.

JAYBIRD RUN

TRYKK I 3 SEK

TRYKK I 6 SEK
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JAYBIRD-APP
Du kan bruke Jaybird-appen til å tilpasse lydprofilen på øreproppene dine.

DISCOVER MORE PRESETS

De nye lydinnstillingene lagres direkte på øreproppene så
du kan spille av tilpasset lyd på alle enheter, uansett hvor du tar
med deg enhetene dine.

Jaybird Run
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JAYBIRD-APP
LYDUTJEVNER

LAGRE

Lagre de nye
forhåndinnstillingene
på skrivebordet så
du har enkel tilgang
til alle dine favorittlydinnstillinger.

LYD

Tilpass lydinnstillingene.
Endringene lagres
på Run-øreproppene.

MERK: Jaybird-appen
fungerer med Jaybird
Run, X3 og Freedom.
Andre produsenter
og eldre Jaybird-apper
støttes ikke.

MUSIKK

HISTORIKK

Finn spillelister som
gir deg mer energi
under løpingen.

Bla gjennom en logg
over endringene dine.

HODETELEFONER

Hvis du legger til ekstra
bass i lydprofilen
via Jaybird-appen,
reduseres spilletiden.

Juster innstillingene
på øreproppene.

ENHET
Jaybird Run

Se den tilkoblede
enheten din og dens
batteristatus.
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JAYBIRD-APP
INNSTILLINGER
HEADPHONES

RUN

FINN ØREPROPPENE MINE

CONNECTED

KNAPPEKONTROLLER

Endre måten du kontrollerer
øreproppene på.
NAVN

Gi øreproppene et nytt navn
så det blir enklere å finne
dem på enhetene dine.

BUTTON
CONTROLS

VOICE
PROMPTS

FIND
MY BUDS

Har du mistet
en av øreproppene?
Finn ut hvor du
glemte den, i sanntid.

NAME YOUR BUDS

NAME

JAYBIRD RUN

SUPPORT & FEEDBACK

GET YOUR FIT

OPPLÆRINGER

Finn tips om hvordan
du gjør det meste ut
av øreproppene dine
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TILBAKESTILLING

2

1
Hvis du vil tilbakestille
øreproppene til
fabrikkinnstillingene,
setter du dem i modus
for parvis tilkobling ved
å slå av proppene.

TRYKK I 3 SEK

3

Trykk og hold inne
flerfunksjonsknappen
på den høyre proppen i ca.
6 sekunder til indikatorlampen
blinker grønt.

TRYKK I 6 SEK

4

Deretter trykker du
to ganger på knappen.
Når tilbakestillingen
er fullført, lyser
indikatorlampen oransje,
og øreproppene slås av.

DOBBELTTRYKK

Etter at øreproppene
er tilbakestilt, går de
automatisk over i modus for
parvis tilkobling når de slås
på. Velg Glem eller Fjern
Jaybird Run fra enhetens
Bluetooth-meny og opprett
den parvise tilkoblingen
på nytt.
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TA ANSVAR FOR HØRSELEN DIN
Unngå overdrevet høye volumnivåer og lengre perioder
med lytting. Lengre perioder med lytting ved høye
volumnivåer kan føre til permanent hørselsskade.
Du må ikke bruke dem i nærheten av veitrafikk.

Videoveiledning på
jaybirdsport.com/support/run
© 2017 Logitech. Logitech, Jaybird, the Jaybird logo, and other marks are owned by Logitech and may
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to change without notice.
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