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VÄLKOMMEN

TACK FÖR KÖPET AVJAYBIRD X3.
VI LÅTER DIG SVETTAS TILL MUSIK.
För detaljerade videoinstruktioner se jaybirdsport.com/support/

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

1

I LÅDAN

Öronvingar i silikon (M)

USB-kabel för laddning
+ Laddningsklämma
Silikon
Öronmuddar
(M)

Sladdklämmor
Öronvingar i silikon
(S, L)

Silikonöronmuddar
(S, L)
Bärpåse

Volym +

På
Mikrofon

Comply ™ Isolering
Öronmuddar (S, M, L)

Volym LED

Tröjklämma
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LADDNING/BATTERISTATUS
Vi rekommenderar att du laddar dina öronsnäckor genom en valfri 5 V 500 mA USB-strömkälla. Vägg-/biladaptrar/laddare
som ger mer 5,5 Volt skadar dina Jaybird öronsnäckor och ska inte användas.

A

Ta din inkluderade
laddningsklämma och
USB -kabel och plugga in
i en USB-strömkälla.

2,5 timmars laddning
ger 8 timmars speltid.

3

20 minuters laddning
ger 1 timmes speltid.

B

Den röda LED-lampan lyser
vid laddning, och ändrar till grönt
vid full laddning.

LADDNING/BATTERISTATUS

När hörlurarna inte spelar musik så visas
batterinivån när du trycker på någon
av Volym + eller Volym -.
Indikatorlampan blinkar grönt en gång
när mer än 10 % av batteriet är kvar och
rött en gång när mindre än 10 % är kvar.
Din telefon och MySound-appen anger
också batterinivån.

*S tandby läge: Strömsatt och spelar inte musik eller telefonsamtal pågår.
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PARKOPPLING
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A

Sätt på Bluetooth ® på din telefon/
musikenhet och säkerställ
att den söker aktivt efter
Bluetooth-enheter.

B

När dina X3 är avstängda
trycker du och håller
ner På-knappen tills
du ser indikatorlampan
blinka rött/grönt. En röst
säger ”SEARCHING FOR
YOUR MUSIC DEVICE”

PARKOPPLING
C

Välj ”Jaybird X3” i listan över
upptäckta enheter.

D

En röst säger: “HEADPHONES
CONNECTED”. Du är nu redo
att lyssna på din musik

Om parkopplingen inte lyckas, stäng av dina
hörsnäckor genom att trycka på På-knappentills
du hör ”POWER OFF” och repetera stegen som
beskrivs här ovan.
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OBS: När du sätter på dina X3-hörsnäckor
för första gången, eller efter en återställning,
kommer de att vara i parkopplingsläge.

HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST
VÄLJ DINA INSTÄLLNINGAR BASERAT PÅ ANVÄNDNING

Vi rekommenderar dig att välja
inställningar beroende på hur du tänker
använda din Jaybird X3.
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HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST
1. STÄLL IN DINA VINGAR

A

8

Lägg dina X3
framför dig med
fjärrkontrollen
på sladden på vänster
sida. Flytta vingarna
till motsatt sida
så att vingen med
L nu sitter på sidan
med fjärrkontrollen.

B

Rotera vingarna
så att de pekar
mot sladden
(som visas).

C

Placera din X3
över örat med
den inbyggda
fjärrkontrollen
på din vänstra sida.

HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST
2. HITTA RÄTT STORLEK PÅ PROPPAR OCH VINGAR
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A

Med de medelstora propparna och vingarna fästa provar du att
sätta hörsnäckorna ordentligt på plats i positionen över öronen.

B

Om dina hörsnäckor inte är bekväma eller
sitter löst kan du prova proppar och vingar
i andra storlekar. Du kan även prova Comply ™skumgummipropparna eller ta bort vingarna helt.
Ha tålamod – det kan ta en stund att hitta den
perfekta passformen.

C

När du är nöjd med passformen
kan du gå vidare till steg 3.

LEFT
(VÄNSTER)
RIGHT
(HÖGER)

HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST
3. SLADDKLÄMMOR
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A

Lägg din X3 framför dig och sätt fast
sladdklämmorna (som visas).

B

Hitta rätt sladdlängd för att få en tät passform
utan extra längd bakom huvudet genom att dra övre
och nedre sladden utåt.

C

Sätt in sista slingan i sladdklämmans och dra till.

HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST
Om du tänker använda Jaybird X3 för
vardagsbruk så rekommenderar vi positionen
under öronen.
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HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST
1. HITTA RÄTT STORLEK PÅ PROPPAR OCH VINGAR
LEFT
(VÄNSTER)
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A

Med de medelstora propparna och vingarna ditsatta sätter
du hörsnäckorna ordentligt på plats i positionen under
öronen. Fjärrkontrollen på sladden ska vara på höger sida.

B

Om dina hörsnäckor inte är bekväma eller sitter löst kan du prova
proppar och vingar i andra storlekar. Du kan även prova Comply ™skumgummipropparna eller ta bort vingarna helt. Ha tålamod –
det kan ta en stund att hitta den perfekta passformen.

C

När du är nöjd med passformen är du klar.

RIGHT
(HÖGER)

HITTA DET SOM PASSAR DIG BÄST
2. TRÖJKLÄMMA

Använd den medföljande tröjklämman
för att fästa X3-hörsnäckorna i tröjan
vid nacken.
Den långa sidan av klämman ska vara
på tröjans utsida.
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DETALJERADE INSTRUKTIONER
KNAPPARNAS FUNKTIONER

PÅ/AV

För att sätta på eller stänga
av X3, tryck och håll nerPåknappeni ca 4 sekunder.
En röst säger ”POWER ON”
eller ”POWER OFF”.
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TRYCK I 4 SEK

DETALJERADE INSTRUKTIONER

KORT TRYCK

TRYCK I 1 SEK

SPELAR MUSIK

VOLYM +

ETT SPÅR FRAMÅT

SPELA/PAUS

RÖSTKOMMANDON

VOLYM -

ETT SPÅR BAKÅT

Spela eller pausaen låt eller videoklipp genom att kortvarigt trycka och släppa På-knappen.
För att hoppa över en låt, tryck ner Vol. +-knappen i 1 sekund.
För att gå tillbaka, tryckVol. --knappen i 1 sekund.
För att ändra volymen + eller -, tryck kortvarigt på Vol. + eller Vol. --knapp
För att aktivera röstkommandon (Siri eller Google Now), tryck på På-knappen i 1 sekund.

15

DETALJERADE INSTRUKTIONER
TELEFONSAMTAL

KORT TRYCK

TRYCK I 1 SEK

DUBBELTRYCK

VÄXLA TILL ETT SAMTAL

TA EMOT ETT SAMTAL

AVVISA ETT SAMTAL

RING TILLBAKA

SLÅ AV/PÅ LJUD

Ta emot ett telefonsamtal tryck kort på strömknappen.
Avvisa ett telefonsamtal – tryck på strömknappen i 1 sekund
För att stänga av eller sätta påett samtal, tryck på VOL. --knappen i 1 sekund.
För att ringa tillbaka ett telefonnummer, kan du dubbeltrycka på På/av Knappen.*
Växla ett samtal från telefonhögtalaren till dina X3-hörlurar – tryck kort på knappen Vol +
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*Standby läge: Strömsatt och spelar inte musik eller telefonsamtal pågår.

DETALJERADE INSTRUKTIONER
APPEN MYSOUND

MySound gör det möjligt för dig att anpassa ljudprofilen på dina X3hörsnäckor.

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

+
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

DETALJERADE INSTRUKTIONER

SPARA

APPEN MYSOUND
SAVE

LJUD

Anpassa dina
ljudinställningar.
Ändringarna sparas på
dina X3-hörsnäckor.
Obs! MySoundappen fungerar med
hörsnäckorna Jaybird
X3 och Freedom.
Andra tillverkares och
äldre Jaybird-hörsnäckor
stöds inte.
Om du lägger till extra
bas i dina ljudinställningar
via MySound-appen
minskar det speltiden.
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MUSIK

Spara dina nya
förinställningar till
din kontrollpanel
så att du enkelt
kommer åt alla
dina favoritljudinställningar.
HISTORIK

Indikerar om musik
spelas på din enhet.

Spåra dina
ändringar
i historiken.

UPPTÄCK

ENHET

Upptäck
förinställningar från
idrottare och andra
användare.

HISTORY

Jaybird X3
60%

DASHBOARD

DISCOVER

PROFILE

HEADPHONES

Se vilken enhet
som är ansluten
och batteristatus.

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. När du lyssnar på musik på din bärbara dator kan du ta emot inkommande samtal på din telefon.

1

F örsäkra dig om att dina X3-hörsnäckor är kopplade och anslutna till båda enheterna. Följ instruktionerna
för ihopparning på sidorna 5-6.

2

S e till att bara de två enheter du vill ansluta till är anslutna och i närheten.

Din X3 kan komma ihåg upp till
åtta parade Bluetooth ®-enheter
och kan vara aktivt ansluten
till två enheter samtidigt.
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DETALJERADE INSTRUKTIONER
DELA MIG

Med ShareMe-funktionen kan du dela den musik du lyssnar på med ett annat par X3-hörsnäckor.

PÅ

A
20

Slå på båda X3-hörsnäckorna.

B

Anslut bara en enhet till din musikenhet. Se till att den andra
enheten inte är ansluten till någon annan Bluetooth-enhet.

DETALJERADE INSTRUKTIONER
DELA MIG

Med ShareMe-funktionen kan du dela den musik du lyssnar på med ett annat par X3-hörsnäckor.

HÅLL
NER

C
21

Tryck och håll ned ”VOL +” på de anslutna
hörsnäckorna medan du trycker och håller ner
”VOL -” på det andra paret tills indikatorlamporna
på båda hörsnäckorna blinkar rött/grönt.

D

Båda hörsnäckorna är anslutna när indikatorlamporna
slutar blinka och du hör ”headphones connected”.
Spela lite musik och njut av den delade upplevelsen.

DETALJERADE INSTRUKTIONER
SMARTWATCHES

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

Apple WatchOS
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Samsung Tizen

Android Wear

FELSÖKNING
Om dina hörsnäckor inte svarar, anslut laddklämman och USB-kabeln till en strömkälla. Dina hörsnäckor stängs då av
och en mjuk återställning utförs.
Om det inte löser ditt problem rekommenderar vi att återställa dina hörsnäckor till fabriksinställningarna.

1

 ätt dina hörsnäckor i läge
S
för ihopparning. Stäng av
hörsnäckorna och tryck
och håll ned På-knappen
i mer än 4 sekunder tills
du ser en alternerande röd/
grön indikatorlampa.

2

Medan indikatorlampan
blinkar rött/grönt,
dubbeltryck på Påknappen.

3

Indikatorlampan
blir orange och dina
hörsnäckor stängs
av automatiskt.

Obs: Då dina hörsnäckor återställts behöver du para ihop dem igen med dina enheter. Välj “GLÖM” eller “TA BORT” Jaybird X3
från din enhets Bluetooth-meny. Följ instruktionerna för ihopparning på sidorna 5-6 för att reparera dina enheter.
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SPECIFIKATIONER
Bluetooth-version

4,1, Multipoint

Kodek

AAC, SBC, modifierad SBC

Profil

Handsfree, Headset , A2DP , AVCRP , SPP

aktionsradie

10 meter/30 fot

Speltid

8 timmar*

Standby-tid

110 timmar*

På/av

Bluetooth headset: 5,0 V

Laddningstid

2,5 timmar

Snabb laddning

20 min = 1 timmes speltid

Yttermått

Hörsnäckans storlek: 27 x 24 mm, 490 mm lång sladd

Vikt

Cirka 13 g

, 0,5 A

S peltid och standby-tid kan variera beroende på användningens omständigheter. Om du lägger till extra bas i dina ljudinställningar via MySound-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.
Upphovsrätt 2016 Jaybird, LLC. Med ensamrätt. Jaybird och Jaybird-logotypen är varumärken som tillhör Jaybird, LLC. Bluetooth är ett
varumärke som ägs av Bluetooth SIG, Inc. USA, och licensierats till Jaybird LLC. iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc.,
registrerat i USA och andra länder, och App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. i USA och andra länder. Tillverkad under Freebit patentnummer EP2177045, US8630436,
US8976995 och motsvarande internationella patent. Monterad i Malaysia.

RENGÖRING AV ÖRONMUDDAR
Att hålla dina Jaybird öronmuddar rena är nödvändigt för säkert, hygieniskt användande.
VIKTIGT: Försök INTE att rengöra öronmuddarna utan att först ha avlägsnat den från hörlurarna. Om de ömtåliga kretsarna i dina Jaybirdhörsnäckor blir våta kan det orsaka permanent skada.
1. Ta ett fast tag med en hand och på hörluren med den andra. Ta försiktigt bort öronmudden från hörsnäckan.
2. Använd varmt vatten och en mild tvål på en fuktig trasa för att ta bort smuts och öronvax från öronmudden.
Använd inte starka rengöringsmedel.
3. Skölj och torka dina öronmuddar helt innan du sätter tillbaka dem på öronsnäckorna.
4. Tryck försiktigt tillbaka öronmuddar på hörsnäckorna.

25

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.

Filmade instruktioner på jaybirdsport.com
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© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird, Jaybird-logotypen och övriga varumärken ägs av Logitech och kan vara registrerade.
Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. Logitech påtar sig inget ansvar för eventuella fel som kan förekomma
i denna bruksanvisning. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande.
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