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TERVETULOA

KIITOS, KUN OSTIT JAYBIRD X3:N.
TUOMME MUSIIKIN SINNE,
MISSÄ HIKOILET.
Yksityiskohtaiset video-ohjeet löydät vierailemalla osoitteessa
jaybirdsport.com/support/

Lue tärkeät turvallisuusvaroitukset tuoteturvallisuustiedoista, ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä.
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PAKKAUKSEN
SISÄLTÖ

Silikonikorvaevät (M)

USB-latausjohto
+ Latauskiinnike
Silikoni
Korvatyynyt
(M)

Johtokiinnittimet
Silikonikorvaevät
(S, L)

Silikonikorvatyynyt
(S, L)
Kuljetuspussi

Äänenvoimakkuus +

Virta
Mikrofoni

Comply ™ -eristys
Silikonikorvatyynyt (S/M/L)

Äänenvoimakkuus LED-merkkivalo

Paitakiinnitin
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LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA
Suosittelemme, että lataat korvatulppasikuulokkeesi minkä tahansa 5V 500 mA USB-virtalähteen kautta. Seinä-/autosovitin-/
laturit, jotka syöttävät yli 5,5 voltin jännitteet, vahingoittavat Jaybird-korvatulppiasi eikä niitä tule käyttää.

A

Valitse mukana toimitettu
latauskiinnitin ja USB
johto ja liitä se
USB-virtalähteeseen.

2,5 tunnin lataaminen antaa
8 tuntia kuunteluajan.
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20 min lataaminen antaa
1 tunnin kuunteluajan.

B

Punainen LED-merkkivalo osoittaa
lataamisesta ja
vaihtuu vihreäksi, kun lataus
on valmis.

LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA

Kun musiikin toisto ei ole päällä, kun painat
painiketta Äänenvoimakkuus + tai Äänenvoimakkuus
–, ilmoitetaan akun varaustila.*
LED-Merkkivalo ilmaisee yhdellä vihreällä
välähdyksellä, että akkua on jäljellä yli
10 % ja yhdellä punaisella välähdyksellä,
kun akun varaustaso on alle 10 %.
Puhelimesi ja MySound-appi ilmaisevat
akun varaustilan.

*Valmiustila: Virta päällä eikä musiikin soittaminen tai puhelu ole käynnissä.
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PARIN MUODOSTAMINEN
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A

Kytke Bluetooth ®
päälle puhelimessasi/
musiikkilaitteessasi
ja varmista, että se etsii
Bluetooth-laitteita.

B

Sammuta X3:n virta,
pidä virtapainiketta
painettuna, kunnes
merkkivalo vilkkuu punaisena/
vihreänä. Ääniohje sanoo
“MUSIIKKILAITETTASI
ETSITÄÄN”

PARIN MUODOSTAMINEN
C

Valitse “Jaybird X3” löydettyjen
laitteiden luettelosta.

D

X3-puheilmoitus sanoo:
”KUULOKKEET YHDISTETTY”.
Nyt olet valmis kuuntelemaan
musiikkiasi

Jos parinmuodostus ei onnistunut, kytke kuulokkeet
pois päältä painamalla Virtapainiketta Kunnes kuulet
“VIRTA KATKAISTU” ja toista yllä mainitut vaiheet.
HUOMAUTUS: Kun käynnistä X3-kuulokkeesi ensimmäistä
kertaa tai oletusasetusten palauttamisen jälkeen, ne ovat
parinmuodostustilassa.
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
KÄYTTÖÖN PERUSTUVAN ASENNUKSEN VALINTA

Suosittelemme, että valitset sopivuuden
perustuen siihen, miten aiot käyttää Jaybird X3:a.
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
1. EVÄIDEN ASETUKSET

A

8

Aseta X3-kuulokkeesi
eteesi siten,
että linjasäädin
on vasemmalla
puolella. Käännä evät
vastakkaiselle puolelle
siten, että, jossa on L,
on samalla puolella
kuin linjasäädin.

B

Käännä eviä niin,
että ne osoittavat
johtoa kohti,
kuten näytetään.

C

Aseta X3 korvasi yli niin,
että linjasäädin jää
vasemmalle puolelle.

LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
2. OIKEIDEN KOKOISTEN TYYNYJEN JA EVIEN VALITSEMINEN
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A

Aloita keskikokoiset tyynyt ja evät kiinnitettyinä ja yritä asettaa
korvakuulokkeet tiiviisti korvasi sisään korvan yli -asennossa.

B

Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tuntuvat
löysiltä, kokeile eri kokoisia tyynyjä ja/tai eviä.
Voit myös kokeilla Comply ™-vaahtomuovityynyjä
tai poistaa evät kokonaan. Ole kärsivällinen,
täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä
jonkin aikaa.

C

Kun olet tyytyväinen
istuvuuteen,
siirry vaiheeseen 3.

VASEN
OIKEA

LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
3. JOHTOKIINNITTIMET
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A

Aseta X3-kuulokkeet eteesi ja kiinnitä
johtokiinnikkeet, kuten näytetään.

B

Etsi sopiva johdon pituus ilman, että pääsi
takana ei ole liikaa löysää johtoa, vetämällä yläja alajohtoa ulospäin.

C

Aseta viimeinen silmukka johtokiinnittimeen
ja vedä napakasti.

LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
Jos haluat käyttää Jaybird X3 -kuulokkeita rennosti,
suosittelemme korvan ali menevää kokoonpanoa.
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
1. OIKEIDEN KOKOISTEN TYYNYJEN JA EVIEN VALITSEMINEN
VASEN
OIKEA
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A

Aloita keskikokoiset tyynyt ja evät kiinnitettyinä
ja aseta korvakuulokkeet tiiviisti korvasi sisään korvan
ali -asennossa. Säätimen pitäisi olla oikealla puolella.

B

Jos kuulokkeet eivät tunnu mukavilta tai tuntuvat löysiltä,
kokeile eri kokoisia tyynyjä ja/tai eviä. Voit myös kokeilla Comply ™vaahtomuovityynyjä tai poistaa evät kokonaan. Ole kärsivällinen,
täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä jonkin aikaa.

C

Kaikki on valmista, kun olet tyytyväinen
istuvuuteen.

LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
2. PAITAKIINNITIN

Kiinnitä X3-kuulokkeesi paitasi selkään
mukana tulevalla paitakiinnittimellä.
Kiinnittimen pitkä puoli jää paidan
ulkopuolelle.

13

YKSITYISKOHTAISET OHJEET
PAINIKKEIDEN TOIMINNALLISUUS

PÄÄLLE/POIS

Kun haluat kytkeä X3:n
päälle tai pois, paina ja pidä
Virtapainiketta noin 4 sekunnin
ajan. Puheilmoitus sanoo
“VIRTA PÄÄLLÄ” tai “VIRTA POIS”.
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4 SEKUNNIN
PAINALLUS

YKSITYISKOHTAISET OHJEET
MUSIIKIN TOISTO

LYHYT
PAINALLUS

ÄÄNENVOIMAKKUUS +

SIIRTYMINEN ETEENPÄIN

TOISTO/TAUKO

PUHEOHJAUS

ÄÄNENVOIMAKKUUS -

SIIRTYMINEN TAAKSEPÄIN

1 SEKUNNIN
PAINALLUS

Toista tai keskeytä kappale tai video lyhyellä painalluksella ja vapauttamalla Virtapainike.
Voit hypätä kappaleen painamalla Vol. + -painikkeen pohjaan kolmeksi sekunniksi.
Voit siirtyä taaksepäin painamalla Vol. - -painikkeen pohjaan 1 sekunniksi.
Voit säätää äänenvoimakkuutta + tai - painamalla lyhyesti Vol. + tai Vol. - -painiketta
Voi aktivoida puheohjauksen (Siri tai Google Now) painamalla Virtapainiketta 1 sekunnin ajan.
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
PUHELUT

LYHYT
PAINALLUS

1 SEKUNNIN
PAINALLUS

KAKSI
PAINALLUSTA

PUHELUN VAIHTO

PUHELUUN VASTAAMINEN

PUHELUN HYLKÄÄMINEN

UUDELLEENVALINTA

MYKISTYS / MYKISTYKSEN POISTO

Puhelun hyväksyminen lyhyellä Virtapainikkeen painalluksella.
Puhelun hylkääminen Virtapainikkeen lyhyellä painalluksella 1 sekunnin ajan.
Voit mykistää tai poistaa mykistyksen puhelun aikana painamalla Vol. - -painikkeen pohjaan 1 sekunniksi.
Voit uudelleen valita puhelinnumeron painamalla kaksi kertaa Virtapainiketta.*
Voit vaihtaa puhelun puhelimen kaiuttimesta X3 -kuulokkeisiin lyhyellä Vol. + -äänenvoimakkuuden
lisäyspainikkeen painalluksella.
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*Valmiustila: Virta päällä eikä musiikin soittaminen tai puhelu ole käynnissä.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET
MYSOUND-APILLA

MySound-apilla voit mukauttaa X3-korvanappien ääniprofiilin.

Uudet ääniasetukset tallennetaan suoraan korvanappeihin, joten voit
ottaa mukautetun äänen mukaasi missä tahansa laitettasi käytätkin.

+
WARMTH

CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK
Jaybird X3
60%

DASHBOARD
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DISCOVER

PROFILE

HEADPHONES

YKSITYISKOHTAISET OHJEET

TALLENNA

MYSOUND-APILLA
SAVE

ÄÄNI

Mukauta ääniasetukset.
Muutokset tallennetaan
X3-korvanappeihin.

HUOMAUTUS: MySound-appi
toimii Jaybird X3- ja Freedomkuulokkeiden kanssa.
Muiden valmistajien laitteita
tai vanhempia Jaybirdkorvanappeja ei tueta.
Ylimääräisen basson
lisääminen ääniprofiiliin
MySound-apissa lyhentää
toistoaikaa.
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Tallenna uudet
esiasetukset
ohjauspaneeliin,
josta voit helposti
käyttää kaikkia
suosikkiääniasetuksiasi.

HISTORIA

MUSIIKKI

Selaa
muutoshistoriaa.

Osoittaa, kun laitteellasi
musiikkia toistetaan.

TUTUSTU.

LAITE

Löydä esiasetuksia
urheilijoilta ja muilta
käyttäjiltä.

HISTORY

Jaybird X3
60%

DASHBOARD

DISCOVER

PROFILE

HEADPHONES

Katso yhdistetyn
laitteen ja akun tila.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET
MONENVÄLINEN - YHDISTÄMINEN USEAAN LAITTEESEEN

Monenvälisen toiminnon avulla voit olla yhteydessä kahteen laitteeseen samanaikaisesti. Voit olla yhteydessä esimerkiksi
kannettavaasi ja kännykkääsi. Kun kuuntelet musiikkia kannettavallasi, voit vastaanottaa tulevan puhelun puhelimellasi.

1

 armista, että X3-nappikuulokkeesi on liitetty pariksi ja yhdistetty molempiin laitteisiin. Seuraa pariliitoksen
V
yhdistämisohjeita sivulla 5-6.

2

Varmista, että vain ne kaksi laitetta, joihin haluat yhdistää, ovat päällä ja lähietäisyydellä.

X3 kykenee muistamaan
kahdeksan pariliitettyä
Bluetooth ®-laitetta ja voidaan
yhdistää kahteen aktiiviseen
laitteeseen samanaikaisesti.
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
JAA MINUT

ShareMe-toiminto sallii sinun jakaa kuuntelemaasi musiikin toisen X3-kuulokeparin kanssa.

KÄYTÖSSÄ

A
20

Kytke virta kumpiinkin
X3-kuulokkeisiin.

B

Kytke vain yksi laite musiikkilaitteeseesi. Varmista, ettei toisia
kuulokkeita ole yhdistetty mihinkään Bluetooth-laitteeseen.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET
JAA MINUT

ShareMe-toiminto sallii sinun jakaa kuuntelemaasi musiikin toisen X3-kuulokeparin kanssa.

PITO

C
21

Paina ja pidä yhdistettyjen kuulokkeiden ‘VOL +’
-painiketta samalla painaessasi ja pitäessäsi ‘VOL -’
-painiketta kunnes LED-merkkivalot molemmissa
kuulokkeissa vilkkuvat punaisina/vihreinä.

D

Kummatkin kuulokkeet on yhdistetty, kun merkkivalot
lakkaavat vilkkumasta ja kuulet ilmoituksen
”Headphones connected” (Kuulokkeet yhdistetty).
Soita musiikkia ja nauti jaetusta kokemuksesta.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET
ÄLYKELLOT

Kun sinulla on oikea älykello, voit jättää puhelimesi kotiin. Synkronoit vain musiikkisi älykelloosi ja yhdistät X3:n älykelloosi.
Lisätietoja älykellosi parin muodostamisesta löydät älypuhelimesi käyttöohjeesta.

Apple WatchOS
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Samsung Tizen

Android Wear

VIANMÄÄRITYS
Jos nappikuulokkeesi eivät vastaa, kytke latauspistoke ja USB-kaapeli virtalähteeseen. Tällöin nappikuulokkeiden virta
katkeaa ja ne suorittavat pehmeän nollauksen.
Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, suosittelemme palauttamaan nappikuulokkeet alkuperäisiin tehdasasetuksiin.

1
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A seta nappikuulokkeesi
pariliitostilaan.
Kytke nappikuulokkeet
pois päältä painamalla
ja pitämällä Virtanäppäintä
yli 4 sekuntia kunnes näet
vilkkuvan punaisen/vihreän
LED-merkkivalon.

2

Kun LED vilkkuu
punaisena/vihreänä
paina kaksi painallusta
Virtapainikkeella.

3

LED vaihtuu
oranssiksi ja
nappikuuloke sammuu.

HUOMAUTUS: Kun korvanapit on nollattu, sinun täytyy muodostaa pari laitteisiisi uudelleen. Valitse “UNOHDA” tai “POISTA”
Jaybird X3 laitteesi Bluetooth-valikossa ja muodosta pari uudelleen. Seuraa parin muodostamisohjeita sivulla 5-6 laitteidesi
yhteyksien korjaamiseksi.

TEKNISET TIEDOT
Bluetooth-versio

4.1, Monenvälinen

Koodekki

AAC, SBC, Modified SBC

Profiili

Handsfree, kuuloke, A2DP , AVCRP , SPP

Tehollinen alue

10 metriä (30 jalkaa)

Toistoaika

8 tuntia*

Valmiusaika

110 tuntia*

Virta

Bluetooth-kuulokemikrofoni: 5,0 V

Latausaika

2,5 tuntia

Pikalataus

20 min = 1 t toistoaika

Mitat

27 x 24 mm korvatyyny, 490 mm johdon pituus

Paino

N. 13 g

, 0,5 A

*Toisto- ja valmiustila-aika voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Ylimääräisen basson lisääminen ääniprofiiliin MySound-apissa lyhentää toistoaikaa.
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TAKUU, VAROITUKSET JA TURVALLISUUS
Täydet takuu-, huolto- ja kunnossapitotiedot löytyvät osoitteessa:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399
VAROITUS: Johtuen kuulokkeiden eristämisominaisuuksista älä käytä niitä ajon aikana, pyöräillessä, ratsastaessa tai paikoissa
joissa on ajoneuvoliikennettä tai missä tahansa muussa toiminnassa, jossa ympäröivien äänien kuulumattomuus voi olla vaarallista.
Näiden kuulokkeiden käyttö liiallisella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Säädä äänenvoimakkuus aina alhaiseksi
ennen käyttöä. Ole varovainen asettaessasi esineitä korvakäytävään, käytä omalla vastuulla. Älä käytä laitetta, kun se on liitetty virtalähteeseen,
jota käytetään 110 V:n tai 220 V:n verkkovirroilla.
Tekijänoikeudet 2016 Jaybird, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Jaybird ja Jaybird logo ovat Jaybird, LLC:n tuotemerkkejä. Bluetooth on
tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG, Inc. USA, ja on lisensoitu Jaybird, LLC:lle. iPhone, iPad ja iPod ovat Apple, Inc:n Yhdysvalloissa ja
muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat kulloisenkin omistajansa
omaisuutta. Android on Google Inc.:n tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Valmistettu Freebit-patenttinumeroiden EP2177045,
US8630436, US8976995 ja vastaavien kansainvälisten patenttien suojaamina. Koottu Malesiassa.
KORVATYYNYJEN PUHDISTUS
Jaybird-korvanappien puhdistaminen on välttämätöntä turvallisen, hygieenisen käytön varmistamiseksi.
TÄRKEÄÄ: ÄLÄ yritä puhdistaa korvatyynyjä irrottamatta niitä ensin kuulokkeista. Herkkä virtapiiri Jaybird-korvanappien sisällä
voi vaurioitua pysyvästi.
1. Tartu korvatyynyyn lujasti yhdellä kädellä ja kuulokkeeseen toisella. Poista korvatyyny varovasti korvanapista.
2. Käytä lämpimään veteen ja mietoon saippuaan kostutettua liinaa lian ja korvavahan poistamiseksi korvatyynystä.
ÄLÄ käytä voimakkaita puhdistusaineita.
3. Huuhtele ja kuivaa korvatyyny kokonaan, ennen kuin laitat ne takaisin korvanappeihin.
4. Työnnä korvatyynyt varovasti takaisin korvanappeihin.
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KUUNTELE VASTUULLISESTI
Vältä liian suurta äänenvoimakkuutta ja pitkiä kuunteluaikoja. Pitkään jatkunut kuuntelu liian
suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovammoja.
Älä käytä liikenteessä.

Ohjevideo osoitteessa jaybirdsport.com
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