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VÄLKOMMEN

JAYBIRD TARAH

FULLÄNDAD PRESTANDA
RUN TRÅDLÖS
Gå till jaybirdsport.com/support/ för en video med detaljerade anvisningar
6 TIMMARS SPELTID

HASTIGHETSFÄSTE

SVETT- & VATTETÅLIGA (IPX7)

PREMIUMLJUD MED ANPASSAD EQ

SPORTPASSFORM – SÄKER OCH BEKVÄM

MUSIK OCH SAMTAL

10 min = 1 TIMMES SPELTID

Läs säkerhetsvarningarna för viktig information om produktsäkerhet före installation eller användning av produkten.

2

I LÅDAN
Mittenknapp
Volym +

Volym –

Indikatorlampa

Mikrofon

Tröjklämma

Hastighetsfäste

Trådlösa hörlurar

L
Integrerad USBladdningssladd

R

L

R

Örongel i silikon (storlek 1/2/3)

L

R
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LADDNING/BATTERISTATUS

Vi rekommenderar att du laddar dina öronsnäckor med en valfri 5 V 500 mA USB-strömkälla. Vägg-/biladaptrar/laddare som ger
mer än 5,5 Volt kan skada dina Jaybird-öronsnäckor och ska inte användas.

A

Ta din inkluderade
laddningsklyka för USB
och anslut den till ett
USB-uttag.

2 timmars laddning ger
6 timmars speltid.
10 minuters laddning ger
1 timmes speltid.

B

Den vita indikatorlampan
börjar blinka under laddning,
och ändras till fast vitt ljus vid
full laddning.
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LADDNING/BATTERISTATUS
10:23 AM

54%

WARMTH

+

CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK
Jaybird Tarah
87%

R
När du slår på dina öronsnäckor
hörs ett meddelande om batterinivå.
Meddelandena om batterinivå är
avrundade till närmaste 20 %.

Din telefon och Jaybird-appen
anger också batterinivån. Till inom 1 %
anger Jaybird-appen batterinivån.
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PARKOPPLING
A

Söker...

Sätt på Bluetooth ® på din ljudenhet
och säkerställ att den söker aktivt
efter Bluetooth-enheter.

När dina Tarah hörsnäckor är
avstängda tryck och håll ned
mittenknappen tills du ser
indikatorlampan blinka vitt.
Du kommer att höra följande
röstmeddelande ”REDO FÖR
IHOPPARNING. LADDDA NED
JAYBIRD-APPEN FÖR HJÄLP
MED INSTÄLLNINGAR”.

B

R
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PARKOPPLING
C

Välj “Jaybird Tarah” i listan
över upptäckta enheter.

När dina Tarah-öronsnäckor har
anslutit till din ljudenhet hör du
röstmeddelandet ”Ansluten”.
Nu kan du lyssna på musik.

R
D

Jaybird Tarah

Om ihopparning av enheter inte lyckas, stäng av öronsnäckorna genom att
trycka på mittknappen tills den röda indikatorlampan lysa och du hör en sjunkande
ton för “Avstängning ”. När dina öronsnäckor har stängts av, upprepa steg A-D.
OBS: När du sätter på dina Tarah-öronsnäckor för första gången, eller efter en
återställning, kommer de att vara i parkopplingsläge.
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HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST
1. HITTA DEN RÄTTA STORLEKEN PÅ ÖRONGEL

För en assisterad installation, ladda ner Jaybird-appen eller gå
till www.jaybirdsport.com/support/tarah

A

Prova med förinställd örongel i storlek 2. Placera dessa
ordentligt i dina öron, som visas i illustrationen.

B

Om dina öronsnäckor inte är bekväma, sitter löst eller för
hårt, kan du prova örongel i andra storlekar (storlek 1 eller 3).
Ha tålamod – det kan ta en stund att hitta den perfekta
passformen.

C

När du är nöjd med passformen är du klar.

Obs: Det är ganska vanligt att använda olika storlekar
på örongelen i varje öra.

ORIENTERING

STORLEK
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HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST
2. HASTIGHETSFÄSTE OCH TRÖJKLÄMMA

Använd den medföljande tröjklämman för att fästa
Tarah-öronsnäckorna baktill i tröjan.

Hastighetsfästet hjälper till att hålla sladden från din
nacke och dina axlar, vilket är idealiskt när du idrottar.

A
B

Placera dina Tarah-hörsnäckor
i öronen.

Ta sladden under fästet
med en hand. Med din andra
hand justerar du fästet
upp eller ner tills du hittar
rätt sladdlängd som ger en
åtsittande passform utan
överdriven slapphet.

A

Ta av fästet innan du använder tröjklämman.

B

Fäst tröjklämman på din tröja, som den visas
i illustrationen nedan.
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DETALJERADE INSTRUKTIONER

LÅNGT TRYCK

KNAPPARNAS FUNKTIONER

R
PÅ/AV

Sätt dina öronsnäckor till PÅ: tryck och
håll ned Mittenknappen tills du hör en
stegrande “Start”-ton och indikatorlampan
lyser fast vitt.

Sätt dina öronsnäckor till AV: tryck och håll
ned Mittenknappen tills du hör en sjunkande
“Stäng av”-ton och indikatorlampan lyser rött
innan den stängs av.
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DETALJERADE INSTRUKTIONER

TRYCK

SPELAR MUSIK

HÖJNING AV VOLYM

ETT SPÅR FRAMÅT

SPELA/PAUS
ANPASSADE REGLAGE

LJUDASSISTENT
ANPASSADE REGLAGE

SÄNKNING AV VOLYM

ETT SPÅR BAKÅT

LÅNGT
TRYCK

DUBBELTRYCK

Spela eller pausa en sång eller ett videoklipp genom att trycka ner och släppa Mittenknappen.
För att hoppa över en låt, gör ett långt tryck på knappen Vol. +.
För att gå tillbaka, tryck på knappenVol. –.
För att ändra volymen + eller –, tryck på Vol. + eller knappen Vol. –.
För att aktivera röstassistent, (Siri eller Google Now), tryck två gånger på Mittenknappen.

11

DETALJERADE INSTRUKTIONER

TRYCK

TELEFONSAMTAL

VOLYM +

TA EMOT/AVSLUTA
ETT SAMTAL

AVVISA
ETT SAMTAL

VOLYM –

Ta emot/avsluta ett telefonsamtal: kort tryck på Mittenknappen.
Neka ett telefonsamtal: tryck två gånger på Mittenknappen.
För att ändra volymen + eller –: tryck en gång på knappen Vol +ellerVol –.

DUBBELTRYCK
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DETALJERADE INSTRUKTIONER
JAYBIRD-APPEN

10:23 AM

54%

WARMTH

+

CUSTOMIZE

Jaybird-appen gör det möjligt för dig att anpassa ljudprofilen på dina Tarahöronsnäckor. Du kan också aktivera Hitta mina öronsnäckor för att spåra dina
öronsnäckor om du tappar bort dem. Anslut dina öronsnäckor till Jaybirdappen för att se om en uppdatering av programvaran är tillgänglig.

JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK

Dina nya ljudinställningar sparas på dina öronsnäckor så att du kan
spela upp ditt anpassade ljud vart du än går – oavsett vart du tar
vägen och vilken enhet du använder.

Jaybird Tarah
87%
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DETALJERADE INSTRUKTIONER
MULTIPOINT - ANSLUTNING TILL FLERA ENHETER

Multipoint låter dig vara ansluten till två enheter samtidigt. Du kan till exempel vara
ansluten till din bärbara dator och din mobiltelefon. Under tiden du lyssnar på musik på din
bärbara dator kan du ta emot inkommande samtal på din telefon.

1

Se till att dina öronsnäckor är uppdaterade. Anslut
dina öronsnäckor till Jaybird-appen för att se om en
uppdatering av programvaran är tillgänglig.

2

Försäkra dig om att dina Tarah-öronnäckor är kopplade
och anslutna till båda enheterna. Följ instruktionerna för
ihopparning på sidorna 5-6.

3

Se till att bara de två enheter du vill ansluta till är
anslutna och i närheten

Din Tarah kan komma ihåg upp till åtta parade Bluetooth®enheter och kan vara aktivt anslutna till två enheter samtidigt.

R
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DETALJERADE INSTRUKTIONER
SMARTWATCHES

Med rätt smartwatch kan du lämna telefonen hemma. Synkronisera musiken till din smartwatch och para ihop Tarah med din smartwatch.
Se bruksanvisning för din smartwatch för anvisningar om hur du parar ihop en Bluetooth-enhet.

Apple WatchOS

Samsung

Android Wear

Garmin
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FELSÖKNING
Mjuk omstart: Om dina öronsnäckor inte svarar, sätt din Tarah i laddningsdockan och anslut USB-laddningsdockan till en strömkälla.
Dina öronsnäckor stängs då av och en mjuk återställning utförs.
Fabriksinställningar: Om detta inte löser ditt problem rekommenderar vi att du återställer dina öronsnäckor till de ursprungliga
fabriksinställningarna. Innandu börjar processen “GLÖM” eller “TA BORT” din Tarah-enhet i din Bluetooth-lista över upptäckta enheter
idinljudenhet.

1

Sätt dina öronsnäckor
i läge för ihopparning.
Tryck och håll ned
Mittenknappen tills
öronsnäckorna stängs
av. Efter det ska
du trycka och hålla
ned Mittenknappen
i 5sekunder tills den
vita indikatorlampan
börjar blinka.

2

Medan den vita
indikatorlampan
blinkar tryck ned
Mittenknappen
två gånger.

3

Denröda
indikatorlampanlyser
snabbt och sedan börjar
denvita indikatorlampan
blinka igen.

Nu är dina öronsnäckor
återställda och redo att kopplas.
Gå till ljudenhets Bluetoothmeny och välj Tarah för att
koppla ihop igen.
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SPECIFIKATIONER
Bluetooth-version
Kodek
Profil
aktionsradie
Speltid
På/av
Laddningstid
Snabbladdning
Mått
Vikt

5.0, Multipoint
SBC
Handsfree, Headset , A2DP , AVCRP , SPP
10 meter/30 fot
6 timmar*
Bluetooth headset: 5,0 V
, 1A
2 timmar
10 min = 1 timmes speltid
Öronsnäckans storlek: 13,25 x 23,6 mm, 490 mm lång sladd
Cirka 13,85 g (utan örongel)

S peltid och standby-tid kan variera beroende på användningens omständigheter. Om du lägger till extra bas i dina ljudinställningar via Jaybird-appen minskar det speltiden.
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GARANTI, VARNINGAR OCH SÄKERHET
Full garanti, skötsel och underhåll, se:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399
Varning! På grund av dessa hörlurars ljudisolerande egenskaper, använd dem inte då du kör, cyklar eller där det finns fordonstrafik, eller under andra aktiviteter när det kan vara farligt att inte höra omgivningens ljud.
Användning av dessa hörlurar vid för höga volymer kan orsaka permanent hörselskada. Vrid alltid ned volymen före användning. Var försiktig då du för in objekt i hörselgången, använd på egen risk. Använd inte enheten
då den är kopplad till en strömkälla matad från 110 V eller 220 V ledningar.
Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OCH JAYBIRDS LOGOTYP ÄR VARUMÄRKEN ELLER REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR LOGITECH EUROPE S.A. OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG I USA OCH
ANDRA LÄNDER. ORDMÄRKET BLUETOOTH® OCH TILLHÖRANDE LOGOTYPER ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN SOM ÄGS AV BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OCH GOOGLE PLAY LOGOTYPEN ÄR VARUMÄRKEN
SOM TILLHÖR GOOGLE LLC. APPLE, APPLE-LOGOTYPEN, IPHONE OCH IPAD ÄR VARUMÄRKEN SOM TILLHÖR APPLE INC. OCH ÄR REGISTRERADE I USA OCH ANDRA LÄNDER OCH REGIONER. APP STORE ÄR
ETT SERVICEMÄRKE SOM TILLHÖR APPLE INC. ÖVRIGA VARUMÄRKEN TILLHÖR RESPEKTIVE ÄGARE. ALL ANVÄNDNING AV SÅDANA MÄRKEN AV LOGITECH GÖRS UNDER LICENS ELLER MED TILLSTÅND.

VATTENTÄT
Dina Jaybird Tarah-öronsnäckor är vattentäta enligt IPX7. Tarah-öronsnäckorna är utformade för att tåla regn, smuts och utomhusaktiviteter.
Jaybird-hörlurar är inte utformade för simning, duschning eller för användning i pool eller i havet. Om hörlurarna har blivit utsatta för salt eller klorhaltigt vatten, skölj dem försiktigt med färskvatten och lufttorka
före användning.
Laddningsdockan är inte vattentålig, så se till att dina hörlurar är helt torra före laddning.

RENGÖRING AV ÖRONGEL
Att hålla örongelen till dina Jaybird-öronsnäckor ren är nödvändigt för säkert, hygieniskt användande.
VIKTIGT!: Försök INTE att rengöra öronmuddarna utan att först ha avlägsnat den från hörlurarna.
1. Ta ett fast tag om örongelen med ena hand och på hörsnäckan med den andra. Ta försiktigt bort örongelen från hörsnäckan.
2. Använd varmt vatten och en mild tvål på en fuktig trasa för att ta bort smuts och öronvax från örongelen. Använd inte starka rengöringsmedel.
3. Skölj och torka din örongel helt innan du sätter tillbaka den på öronsnäckorna.
4. Tryck försiktigt tillbaka örongelen på öronsnäckorna.
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VAR RÄDD OM DIN HÖRSEL
Undvik överdrivna volymnivåer och långa lyssningsperioder. Långa lyssningsperioder vid väldigt höga ljudnivåer kan orsaka
permanenta hörselskador.
Använd inte i närheten av vägtrafik.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
Rengör örongelen regelbundet från smuts och vax. Ta bort örongelen från hörsnäckorna för att rengöra dem, och torka försiktigt
bort damm och olja med en torr trasa. Använd varmt vatten och milt rengöringsmedel för att ta bort smuts och vax. Skölj och låt torka
helt innan du sätter tillbaka dem.
Se till att öronsnäckorna är fullständigt torra och fria från svett och vatten innan du laddar dem.
Filmade instruktioner på jaybirdsport.com

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird och Jaybird-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Logitech
Europe S.A. och/eller dess dotterbolag i USA och andra länder.
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