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WELKOM

JAYBIRD TARAH
ESSENTIËLE PRESTATIES
REN DRAADLOOS
Ga voor gedetailleerde video-instructies naar jaybirdsport.com/support/

Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen voor belangrijke productveiligheidsinformatie voordat je het product installeert of gebruikt.

6 UUR GEBRUIKSTIJD

ZWEETBESTENDIG EN WATERDICHT (IPX7)

SPORT FIT - STEVIG EN COMFORTABEL

10 MIN = 1 UUR GEBRUIKSTIJD

KABELSCHUIFJE

EERSTEKLAS GELUID MET AANGEPASTE EQ

MUZIEK EN GESPREKKEN
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Geïntegreerde USB-
oplaadkabel

Kledingclip

Kabelschuifje

Siliconen oorvleugels (maat 1/2/3)

Draadloze hoofdtelefoon

MicrofoonLed

IN DE DOOS

Volume + Volume -

Middelste knop

RR RLL L
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Gebruik de meegeleverde
USB-oplaadhouder en
sluit deze op een USB-
voedingsbron aan.

De witte led knippert tijdens het
opladen en gaat wit branden
wanneer je oordopjes volledig zijn
opgeladen.

We raden je aan je oordopjes op te laden via een 5 V 500 mA USB-voedingsbron. Stopcontacten of auto-opladers die meer dan
5,5 volt leveren, zullen je Jaybird-oordopjes beschadigen en mogen niet worden gebruikt.

OPLAAD-/BATTERIJSTATUS

2 uur opladen geeft
6 uur gebruikstijd.

10 min. opladen geeft
1 uur gebruikstijd.

A B
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+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

Jaybird Tarah
87%

54%10:23 AM

OPLAAD-/BATTERIJSTATUS

Wanneer je je oordopjes inschakelt, 
hoor je wat het batterijniveau is. 
Het niveau wordt afgerond op de 
dichtstbijzijnde 20%.

Je kunt batterijstatus ook zien op 
je telefoon en in de Jaybird-app. 
De Jaybird-app geeft het batterijniveau 
tot op de procent weer.

R
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Schakel Bluetooth® op je 
audioapparaat in en controleer of 
er actief naar Bluetooth-apparaten 
wordt gezocht.

A

Terwijl je Tarah-oordopjes 
uitgeschakeld zijn, houd je de 
middelste knop ingedrukt tot 
de led wit begint te knipperen. 
Je hoort nu de melding READY 
TO PAIR. DOWNLOAD THE 
JAYBIRD APP FOR AN 
ASSISTED SETUP.Bezig met zoeken...

KOPPELEN

B

R
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C

D

KOPPELEN

Selecteer Jaybird Tarah 
in de lijst met gedetecteerde 
apparaten.

Zodra je Tarah-oordopjes 
verbinding hebben gemaakt 
met je audioapparaat, hoor je de 
melding Connected. Je kunt nu 
naar muziek luisteren.

Als de koppeling is mislukt, druk je op de middelste knop tot de rode led 
gaat branden om de oordopjes uit te schakelen. Je hoort hierbij een dalende 
uitschakeltoon. Zijn je oordopjes uit, herhaal dat stap A t/m D.

N.B. Wanneer je je Tarah-oordopjes reset of voor het eerst inschakelt,  
bevinden ze zich in de koppelingsmodus.

Jaybird Tarah

R
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A

B
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JE PERFECTE PASVORM VINDEN
1. DE JUISTE MAAT OORVLEUGEL BEPALEN

Probeer de maat 2 oorvleugels waarmee de oordopjes 
worden geleverd. Doe deze stevig in je oren zoals te zien 
in de illustratie.

Als je hulp wilt bij het vinden van de juiste pasvorm, download je 
de Jaybird-app of ga je naar www.jaybirdsport.com/support/tarah

ORIËNTATIE

MAATAls je oorvleugels niet lekker, los of te krap zitten, probeer 
dan een andere maat (1 of 3). 
Wees geduldig. Het kan even duren om de juiste pasvorm 
te vinden.

Wanneer je tevreden bent met de pasvorm, kun je ermee 
op stap.

N.B. Het is heel normaal om in elk oor een andere maat 
te hebben.
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A

B

JE PERFECTE PASVORM VINDEN
2. KABELSCHUIFJE EN KLEDINGCLIP

Met behulp van het kabelschuifje kun je de draad van 
je nek en schouders weghouden, wat ideaal is wanneer je 
de headphones tijdens het sporten gebruikt.

Doe je Tarah-oordopjes  
in je oren.

Pak de draad met één hand 
onder het kabelschuifje 
vast. Verstel het schuifje 
met je andere hand 
omhoog of omlaag tot 
je een kabellengte hebt 
gevonden die comfortabel 
zit  zonder te veel speling.

Met de meegeleverde kledingclip kun je de Tarah-
oordopjes aan de achterkant van je shirt bevestigen.

A

B

Verwijder het kabelschuifje voordat je de kledingclip 
gebruikt.

Bevestig de shirtclip aan je shirt zoals te zien in de 
onderstaande illustratie.
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GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
KNOPFUNCTIONALITEIT

AAN/UIT

Zet je oordopjes AAN: houd de middelste 
knop ingedrukt tot je een oplopende 
inschakeltoon hoort en de led wit blijft 
branden. 

Zet je oordopjes UIT: houd de middelste knop 
ingedrukt tot je een dalende uitschakeltoon 
hoort en de led rood knippert voordat deze 
uitgaat.

INGEDRUKT  
HOUDEN

R
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GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
MUZIEK AFSPELEN

Je kunt een nummer of video afspelen of pauzeren met één druk op de middelste knop.

Je kunt een nummer overslaan door de knop Vol. + ingedrukt te houden.

Je kunt teruggaan door de knop Vol. – ingedrukt te houden.

Je kunt het volume wijzigen door op de knop Vol. + of  –  te drukken.

Houd de middelste knop ingedrukt om de stemassistent te activeren (Siri of Google Now).

VOLUME OMHOOG VOORUITSPRINGEN

AFSPELEN/PAUZEREN
AANGEPASTE KNOP 

STEMASSISTENT
AANGEPASTE KNOP 

VOLUME OMLAAG TERUGGAAN

INDRUKKEN TWEE KEER  
INDRUKKEN

INGEDRUKT 
HOUDEN
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GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
TELEFOONGESPREKKEN

Een telefoongesprek aannemen/beëindigen: druk op de middelste knop.

Een telefoongesprek afwijzen: druk de middelste knop tweemaal in.

Volume + of – wijzigen: druk eenmaal op de knop Vol. + of Vol. – .

VOLUME +

GESPREK BEANTWOORDEN 
/ BEËINDIGEN

GESPREK AFWIJZEN

VOLUME –

INDRUKKEN TWEE KEER  
INDRUKKEN
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GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
DE JAYBIRD-APP

Met de Jaybird-app kun je het geluidsprofiel van je Tarah-oordopjes 
aanpassen. Je kunt ook Vind mijn oordopjes inschakelen om je dopjes te 
vinden wanneer je ze hebt verloren. Verbind je oordopjes met de Jaybird-app 
om te zien of er een firmware-update beschikbaar is.

Je nieuwe geluidsinstellingen worden op je oordopjes opgeslagen 
zodat je op elk apparaat van je eigen sound kunt genieten, waar je 
ook bent. 

+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

Jaybird Tarah
87%

54%10:23 AM
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1

2

3

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
MULTIPOINT - VERBINDING MET MEERDERE APPARATEN

Met Multipoint kun je met twee apparaten tegelijkertijd verbonden zijn. Zo kun je 
bijvoorbeeld met je laptop en je mobiele telefoon verbonden zijn. Terwijl je naar muziek op 
je laptop luistert, kun je inkomende gesprekken aannemen op je telefoon.

Zorg ervoor dat je oordopjes up-to-date zijn. Verbind je 
oordopjes met de Jaybird-app om te zien of er een 
firmware-update beschikbaar is.

Zorg ervoor dat je Tarah-oordopjes gekoppeld zijn 
aan en verbonden zijn met beide apparaten. Volg de 
koppelinstructies op pagina 5-6.

Zorg dat alleen de twee apparaten die je wilt verbinden 
aanstaan en dicht bij elkaar in de buurt zijn

Je Tarah kan maximaal acht gekoppelde Bluetooth®-apparaten 
onthouden en met twee apparaten tegelijk actief verbonden zijn. 

R
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GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
SMARTWATCHES

Apple WatchOS Android Wear GarminSamsung

Met de juiste smartwatch kun je je telefoon thuis laten liggen. Synchroniseer de muziek gewoon naar je smartwatch en koppel die  
met je Tarah. Raadpleeg de handleiding voor je smartwatch voor instructies over het koppelen van een Bluetooth-apparaat.
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1 2 3

PROBLEEMOPLOSSING
Zachte reset: Als je oordopjes niet reageren, zet de Tarah dan in de oplaadhouder en sluit de USB-oplaadkabel op een stroombron aan. 
Je oordopjes worden dan uitgeschakeld en er wordt een zachte reset uitgevoerd.

Fabrieksinstellingen herstellen: Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, raden we je aan je oordopjes op de fabrieksinstellingen 
te resetten. Voordat je dit proces start, moet je de Tarah 'VERGETEN' of 'VERWIJDEREN' zodat deze niet meer in je Bluetooth-lijst met 
gedetecteerde apparaten  op je audioapparaat staat.

Activeer de 
koppelingsmodus 
op je oordopjes. 
Houd de middelste 
knop ingedrukt totdat 
de oordopjes uitgaan. 
Houd de middelste knop 
vervolgens 5 seconden 
ingedrukt tot de witte 
led begint te knipperen.

Druk tweemaal op de 
middelste knop terwijl 
de witte led knippert.

De rode led brandt kort. 
Vervolgens gaat de witte 
led weer knipperen.

Je oordopjes zijn gereset. 
Je kunt ze nu koppelen. 
Ga naar het Bluetooth-
menu van je audioapparaat 
en selecteer Tarah om 
opnieuw te koppelen.
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SPECIFICATIES

Bluetooth-versie 5.0, Multipoint

Codec SBC

Profiel Handsfree, Headset, A2DP, AVCRP, SPP

Effectief bereik 10 meter (30 feet)

Speeltijd 6 uur*

Aan/uit Bluetooth-headset: 5,0V  , 1A

Oplaadtijd 2 uur

Snel opladen 10 min. = 1 uur gebruikstijd

Afmetingen oordopjes: 13,25 x 23,6 mm - draadlengte: 490 mm

Gewicht Ca. 13,85 g (zonder oorvleugels)

* De gebruiks- en standby-tijd kunnen variëren al naargelang gebruiksomstandigheden. Wanneer je de bass in je geluidsprofiel via de Jaybird-app verhoogt, wordt de gebruikstijd verkort.
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GARANTIE, WAARSCHUWINGEN EN VEILIGHEID
Volledige informatie over garantie, verzorging en onderhoud:

jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

WAARSCHUWING: Vanwege de isolerende eigenschappen mogen deze oordopjes niet worden gebruikt tijdens het autorijden, op de fiets of in het verkeer, of tijdens een andere activiteit waarbij het niet horen van 

omgevingsgeluiden gevaarlijk kan zijn. Gebruik van deze oordopjes bij een te hoog volume kan permanente gehoorbeschadiging veroorzaken. Zet het volume altijd laag voordat je ze gebruikt. Wees voorzichtig wanneer je 

iets in de gehoorgang inbrengt, gebruik op eigen risico. Draag het apparaat niet wanneer het is aangesloten op een stroombron die wordt gevoed door een hoofdleiding van 110V of 220V.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD EN HET JAYBIRD-LOGO ZIJN HANDELSMERKEN OF GEDEPONEERDE HANDELSMERKEN VAN LOGITECH EUROPE SA EN/OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN IN DE VS 

EN ANDERE LANDEN. HET BLUETOOTH®-WOORDMERK EN DE BLUETOOTH-LOGO’S ZIJN HET EIGENDOM VAN BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY EN HET GOOGLE PLAY-LOGO ZIJN HANDELSMERKEN VAN GOOGLE 

LLC. APPLE, HET APPLE-LOGO, IPHONE EN IPAD ZIJN HANDELSMERKEN VAN APPLE INC., GEDEPONEERD IN DE VS EN ANDERE LANDEN EN REGIO’S. APP STORE IS EEN SERVICEMERK VAN APPLE INC. ANDERE 

HANDELSMERKEN ZIJN HET EIGENDOM VAN HUN RESPECTIEVE EIGENAREN. GEBRUIK VAN DERGELIJKE MERKEN DOOR LOGITECH IS ONDER LICENTIE OF MET TOESTEMMING.

OORVLEUGELS SCHOONMAKEN
Het is essentieel de oorvleugels van je Jaybird-oordopjes schoon te houden voor veilig en hygiënisch gebruik.

BELANGRIJK: Probeer de oorkussentjes NIET te reinigen zonder ze eerst van de hoofdtelefoon los te maken.

1. Houd de oorvleugel stevig vast met de ene hand en het oordopje met de andere. Verwijder de oorvleugel voorzichtig van het dopje.

2. Gebruik warm water en milde zeep op een vochtig doekje om vuil en oorsmeer van de oorvleugel te verwijderen. Gebruik GEEN agressieve schoonmaakmiddelen.

3. Spoel en droog de oorvleugels volledig af voordat je ze weer op de oordopjes bevestigt.

4. Duw de oorvleugels voorzichtig terug op de oordopjes.

WATERDICHT
Je Jaybird Tarah-oordopjes hebben een IPX7-classificatie voor waterdichtheid. Tarah-oordopjes zijn ontworpen om bestand te zijn tegen regen, modder en activiteiten in de buitenlucht. 

Jaybird-oordopjes zijn niet ontworpen om mee te zwemmen of douchen, of om bestand te zijn tegen zwembad- of zeewater. Als de oordopjes in contact komen met zout water of chloorwater, spoel je ze voorzichtig af met 

schoon water en laat je ze vóór gebruik aan de lucht drogen.

De oplaadhouder is niet waterbestendig, dus zorg dat je headphones volledig droog zijn voordat je ze oplaadt. 
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Video-instructies op jaybirdsport.com

VERANTWOORD LUISTERGEDRAG
Vermijd hoge volumeniveaus en langdurig luisteren. Langdurig gebruik bij een hoog volumeniveau kan tot permanente 
gehoorbeschadiging leiden.

Niet gebruiken in het verkeer.

VERZORGING EN ONDERHOUD
Reinig de oorvleugels regelmatig om ophopingen van vuil en oorsmeer te voorkomen. Maak de oorvleugels als volgt schoon. 
Verwijder de oorvleugels van de oordopjes, veeg stof en olie voorzichtig weg met een droge doek en/of gebruik warm water en milde 
zeep om ophopingen te verwijderen. Afspoelen en volledig laten drogen voordat je ze opnieuw bevestigt.

Zorg voor het opladen dat de oordopjes volledig droog zijn van zweet en water. 

 WEB-621-001315.002

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird en het Jaybird-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Logitech 
Europe SA en/of zijn dochterondernemingen in de VS en andere landen. 


