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SELAMAT DATANG

TERIMA KASIH TELAH  
MEMILIH JAYBIRD X3.  
KAMI MENGHADIRKAN MUSIK 
DI MANA PUN ANDA BEROLAHRAGA.
Untuk melihat video instruksi, kunjungi jaybirdsport.com/support/

Bacalah perihal peringatan keselamatan untuk informasi penting terkait keselamatan produk sebelum memasang atau menggunakan produk.
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Kabel Pengisian  
Daya USB + Charge Clip

Silicone Ear Fin
(S, L)

Cord Clip

Shirt Clip

Carry Case

Silicone Ear Tip
(S, L)

Comply™ Isolation
Ear Tip (S, M, L)

Silicone 
Ear Tip (M)

Silicone Ear Fin (M)

Mikrofon

LED

ISI KEMASAN

Volume +

Volume -

Daya
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PENGISIAN DAYA / STATUS BATERAI

A Keluarkan charge clip 
dan kabel USB yang 
disertakan lalu hubungkan 
ke sumber daya USB.

 B LED merah akan menyala ketika 
sedang melakukan pengisian daya, 
dan akan menyala hijau setelah 
terisi penuh.

Kami merekomendasikan agar Anda mengisi daya bud dengan menggunakan sumber daya USB 5V 500mA. Jangan menggunakan 
adaptor/charger dinding/mobil yang memasok daya lebih besar dari 5,5 Volt karena akan merusak Jaybird bud Anda.

2,5 jam pengisian daya akan menyediakan 
playtime selama 8 jam.

20 mnt pengisian daya akan menyediakan 
playtime selama 1 jam.
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PENGISIAN DAYA / STATUS BATERAI

Ketika tidak sedang memainkan musik, 
menekan tombol Volume + atau Volume – 
akan menginformasikan level baterai.*

LED akan menunjukkan dengan kedipan 
hijau jika daya baterai masih di atas 
10% dan kedipan merah ketika berada 
di bawah 10%. 

Ponsel dan MySound App juga akan 
menunjukkan status baterai.

* Mode Standby: Daya terisi dan tidak memainkan musik atau 
melakukan panggilan telepon.
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Di ponsel/perangkat musik, 
aktifkan Bluetooth® dan 
pastikan agar ponsel/
perangkat aktif mencari 
perangkat Bluetooth.

A

B Dengan kondisi X3 dimatikan, 
tekan dan tahan Tombol 
Daya hingga Anda melihat 
LED berkedip merah/hijau. 
Peringatan suara akan 
mengatakan “SEARCHING 
FOR YOUR MUSIC DEVICE”

PAIRING
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PAIRING

Pilih “Jaybird X3” di daftar 
perangkat yang ditemukan.C

Peringatan suara X3 akan 
mengatakan: “HEADPHONES 
CONNECTED”. Anda kini siap 
untuk mendengarkan musik

D

Jika pairing tidak berhasil, matikan bud dengan 
menekan Tombol Daya sampai Anda mendengar 
“POWER OFF” dan ulangi langkah yang dipaparkan 
di atas.

CATATAN: Ketika Anda menyalakan bud X3 untuk 
pertama kalinya atau setelah menyetel ulang, 
maka bud akan masuk ke mode pairing.
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MENEMUKAN POSISI YANG SESUAI

Kami merekomendasikan agar memilih 
skenario berdasarkan rencana Anda dalam 
menggunakan Jaybird X3.

MEMILIH PENGATURAN BERDASARKAN PENGGUNAAN
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MENEMUKAN POSISI YANG SESUAI
1. PENGATURAN FIN

Letakkan X3 di hadapan 
Anda dengan remote 
inline di sisi kiri. 
Tukarlah fin ke sisi 
yang berlawanan 
sehingga fin dengan 
huruf 'L' berada di sisi 
yang sama dengan 
inline remote.

A Putarlah fin 
sehingga posisinya 
mengarah ke kabel, 
seperti yang 
ditunjukkan pada 
gambar.

B Letakkan X3 Anda 
di atas telinga 
dengan inline remote 
di sisi kiri.

C
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MENEMUKAN POSISI YANG SESUAI
2. MENEMUKAN UKURAN TIP DAN FIN YANG TEPAT

KIRI

KANAN

Mulailah dengan tip dan fin berukuran sedang yang saling menempel, 
coba posisikan bud di dalam telinga saat berada dalam posisi di atas 
telinga.

A

Jika bud tidak terasa nyaman, atau terasa longgar, 
gunakan ukuran tip dan/atau fin yang berbeda. 
Anda pun dapat mencoba Comply™ foam tip atau 
melepaskan fin. Bersabarlah, biasanya membutuhkan 
waktu sebelum merasakan kenyamanan yang sesuai.

B

Setelah merasa nyaman, 
silahkan lanjut ke langkah 3.

C
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MENEMUKAN POSISI YANG SESUAI
3. CORD CLIP

Letakkan X3 di hadapan Anda dan pasanglah klip 
kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar.A

Carilah panjang kabel yang tepat agar X3 terasa pas 
dan nyaman, tanpa adanya kabel yang berlebihan 
menggantung di bagian belakang kepala Anda 
dengan menarik kabel atas dan bawah ke luar.

B

Masukkan lingkaran terakhir ke dalam klip kabel 
dan tarik dengan cukup kuat.

C
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Jika Anda berniat menggunakan Jaybird X3 
untuk pemakaian kasual, kami menyarankan 
pemasangan di bawah telinga / under-ear.

MENEMUKAN POSISI YANG SESUAI
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MENEMUKAN POSISI YANG SESUAI
1. MENEMUKAN UKURAN TIP DAN FIN YANG TEPAT

KIRI

KANAN

Dengan tip dan fin berukuran sedang yang saling menempel, 
posisikan bud di dalam telinga saat berada dalam posisi 
di bawah telinga. Remote inline seharusnya berada di sisi kanan.

A

Jika bud tidak terasa nyaman, atau terasa longgar, gunakan ukuran 
tip dan/atau fin yang berbeda. Anda pun dapat mencoba Comply™ 
foam tip atau melepaskan fin. Bersabarlah, biasanya membutuhkan 
waktu sebelum merasakan kenyamanan yang sesuai.

B

Setelah merasa nyaman, Anda siap beraksi 
dengan bebas.

C
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MENEMUKAN POSISI YANG SESUAI
2. SHIRT CLIP

Gunakan Shirt Clip yang disertakan 
untuk mengamankan X3 bud Anda 
ke bagian belakang kemeja Anda.

Sisi panjang klip berada di luar kemeja.
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PETUNJUK TERPERINCI
FUNGSIONALITAS TOMBOL

ON/OFF

Untuk menyalakan atau 
mematikan X3, tekan dan tahan 
Tombol Daya selama sekitar 
4 detik. Peringatan suara akan 
mengatakan “POWER ON” atau 
“POWER OFF”. 

TEKAN SELAMA 
4 DTK
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PETUNJUK TERPERINCI
MEMAINKAN MUSIK

VOLUME +

PLAY / PAUSE

VOLUME -

SKIP FORWARD

VOICE COMMANDS

SKIP BACKWARD

Play atau pause lagu atau video dengan menekan singkat lalu lepaskan Tombol Daya.

Untuk melewati/skip sebuah lagu, tekanlah tombol Vol. + selama 1 detik.

Untuk kembali/backward, tekanlah tombol Vol. - selama 1 detik.

Untuk mengganti volume + atau -, tekan singkat tombol Vol. + atau Vol. -

Untuk mengaktfikan perinta suara / Voice Commands, (Siri atau Google Now),  
tekanlah Tombol Daya selama 1 detik.

TEKAN SINGKAT TEKAN SELAMA 1 DTK



16

PETUNJUK TERPERINCI
PANGGILAN TELEPON

MENERIMA PANGGILAN MENOLAK PANGGILAN PANGGILAN ULANG / REDIAL

MUTE / UNMUTE

GANTI PANGGILAN

Untuk menerima panggilan telepon, tekan singkat Tombol Daya.

Untuk menolak panggilan telepon, tekanlah Tombol Daya selama 1 detik.

Untuk mute atau unmute panggilan, tekanlah tombol Vol. - selama 1 detik.

Untuk panggilan ulang / redial nomor telepon, Anda dapat menekan Tombol Daya dua kali.*

Untuk mengganti panggilan dari speaker telepon ke X3 bud, tekan singkat tombol Vol. +.

*Mode Standby: Daya terisi dan tidak memainkan musik atau melakukan panggilan telepon.

TEKAN  
SINGKAT

TEKAN DUA KALITEKAN 
SELAMA 1 DTK
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PETUNJUK TERPERINCI
MYSOUND APP

DASHBOARD DISCOVER PROFILE

+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

60%

Jaybird X3

HEADPHONES

MySound memungkinkan Anda mengkustomisasi profil audio di X3 bud. 

Pengaturan audio yang baru akan disimpan di bud, sehingga Anda dapat 
membawa pengaturan audio kustom ke mana pun Anda pergi dengan 
perangkat mana pun yang Anda gunakan. 



18

PETUNJUK TERPERINCI
MYSOUND APP

DASHBOARD DISCOVER PROFILE

HISTORY

SAVE

Jaybird X3

60%

HEADPHONES

CATATAN: MySound 
App kompatibel dengan 
Jaybird X3 dan Freedom. 
Manufaktur lain dan bud 
Jaybird yang lama tidak 
didukung.

Menambahkan bass 
tambahan ke profil audio 
Anda melalui MySound 
app akan mengurangi 
play time.

SAVE
Menyimpan preset 
baru ke dashboard 
untuk kemudahan 
akses ke semua 
pengaturan audio 
favorit Anda.

HISTORY
Melacak riwayat 
perubahan yang 
Anda lakukan.

DEVICE
Melihat perangkat 
Anda yang 
terhubung dan 
status baterai.

MUSIC
Menunjukkan apakah 

musik dimainkan 
di perangkat Anda.

DISCOVER
Jelajahi preset dari 

atlet dan pengguna lain.

SOUND
Kustomisasi pengaturan 

audio Anda. Perubahan 
disimpan di X3 bud.
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PETUNJUK TERPERINCI
MULTIPOINT - KONEKSI KE MULTI PERANGKAT

Multipoint memungkinkan Anda terhubung dengan dua perangkat secara bersamaan. Misalnya, Anda dapat terhubung ke laptop 
dan ponsel. Saat sedang mendengarkan musik di laptop, Anda dapat menerima panggilan masuk di ponsel.

 Pastikan X3 bud sudah melakukan pairing dan terhubung ke kedua perangkat. Ikuti petunjuk pairing pada halaman 5-6.

 Pastikan kedua perangkat yang ingin Anda hubungkan sudah dinyalakan dan berada di sekitar Anda. 

X3 Anda dapat mengingat hingga 
delapan perangkat Bluetooth® 
yang telah melakukan pairing dan 
dapat secara aktif terhubung 
dengan dua perangkat pada saat 
yang bersamaan.

1

2
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PETUNJUK TERPERINCI
SHARE ME

Fitur ShareMe memungkinkan Anda untuk berbagi musik yang Anda dengarkan dengan sepasang X3 bud lainnya.

Nyalakan kedua pasang X3 bud.A Hubungkan hanya satu perangkat saja ke perangkat musik 
Anda. Pastikan perangkat kedua tidak terhubung ke perangkat 
Bluetooth lainnya.

B

ON
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PETUNJUK TERPERINCI
SHARE ME

Fitur ShareMe memungkinkan Anda untuk berbagi musik yang Anda dengarkan dengan sepasang X3 bud lainnya.

Tekan dan tahan ‘VOL +’ di bud yang terhubung saat 
Anda menekan dan menahan ‘VOL -’ di bud kedua 
sampai LED di kedua bud berkedip merah/hijau. 

C Kedua bud akan terhubung ketika LED berhenti 
berkedip dan Anda akan mendengar suara 
“Headphones Connected”. Mainkan musikmu dan 
nikmati pengalaman bersama-sama.

D

TAHAN
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PETUNJUK TERPERINCI
SMARTWATCH

Apple WatchOS Android WearSamsung Tizen

Dengan menggunakan smartwatch yang tepat, Anda dapat meninggalkan smartphone Anda di rumah. Anda hanya perlu 
mensinkronkan musik ke smartwatch Anda lalu pairing X3 dengan smartwatch Anda. Gunakan manual pengguna smartwatch 
untuk petunjuk tentang cara melakukan pairing dengan perangkat Bluetooth.
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PEMECAHAN MASALAH / TROUBLESHOOTING
Jika bud Anda tidak memberikan tanggapan, hubungkan charge clip dan kabel USB ke sumber daya. Hal ini akan mematikan 
bud dan melakukan soft reset.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah Anda, kami merekomendasikan untuk menyetel ulang / reset bud ke Factory Settings.

CATATAN: Setelah bud disetel ulang / reset, Anda harus melakukan pairing kembali dengan perangkat Anda. Pilih “FORGET” 
atau “REMOVE” Jaybird X3 dari menu Bluetooth di perangkat Anda. Ikuti petunjuk pairing di halaman 5-6 untuk memperbaiki 
koneksi ke perangkat Anda.

 Masukkan bud Anda ke 
mode pairing. Matikan bud, 
kemudian tekan dan tahan 
Tombol Daya selama lebih 
dari 4 dtk sampai Anda 
melihat lampu LED menyala 
merah/hijau bergantian.

1 Saat LED menyala merah / 
hijau, tekan Tombol Daya 
dua kali.

2 LED akan berwarna 
oranye dan bud Anda 
akan mati.

3
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SPESIFIKASI

Versi Bluetooth 4.1, Multipoint

Codec AAC, SBC, Modified SBC

Profil Handsfree, Headset, A2DP, AVCRP, SPP

Jangkauan Efektif 10 meter (30 kaki)

Play Time 8 Jam*

Standby Time 110 Jam*

Daya Bluetooth headset: 5,0V  , 0,5A

Waktu Pengisian 2,5 Jam

Pengisian Cepat 20 Mnt = 1 Jam play time

Dimensi ukuran earbud 27 x 24, panjang kabel 490 mm

Berat Sekitar 13 g

* Play time dan standby time dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi penggunaan. Menambahkan bass tambahan ke profil audio Anda melalui MySound app akan mengurangi play time.
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GARANSI, PERINGATAN, & KESELAMATAN
Informasi garansi penuh, perawatan & pemeliharaan dapat dibaca di:
jaybirdsport.com/warranty   +1.866.244.3399

PERINGATAN: Karena karakteristik headphone ini yang mengisolasi semua suara di luar, jangan gunakan headphone saat mengemudi, bersepeda, 
berada di tengah-tengah lalu lintas kendaraan, atau pada aktivitas lain saat kegagalan mendengarkan suara di sekeliling dapat membahayakan 
jiwa Anda. Menggunakan headphone ini dengan volume yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan indra pendengaran secara permanen. 
Selalu kecilkan volume sebelum digunakan. Berhati-hatilah ketika memasukkan objek ke dalam saluran telinga, risiko ditanggung sendiri. 
Jangan pakai perangkat saat masih terhubung ke sumber daya dari saluran utama 110V atau 220V.

Copyright 2016 Jaybird, LLC. Semua hak dilindungi undang-undang. Jaybird, dan logo Jaybird adalah merek dagang Jaybird, LLC. 
Bluetooth adalah merek dagang yang dimiliki Bluetooth SIG, Inc. USA, dan dilisensikan ke Jaybird, LLC. iPhone, iPad, dan iPod adalah merek 
dagang Apple, Inc., terdaftar di AS dan negara lain, dan App Store adalah merek layanan Apple Inc. Semua merek dagang lainnya merupakan 
properti pemiliknya masing-masing. Android adalah merek dagang Google Inc. di Amerika Serikat dan negara lain. Dibuat berdasarkan nomor 
paten Freebit EP2177045, US8630436, US8976995 dan paten internasional terkait. Dirakit di Malaysia.

MEMBERSIHKAN EARTIP

Menjaga kebersihan Jaybird Buds eartip sangatlah penting untuk penggunaan yang aman dan sehat. 
PENTING: JANGAN berusaha membersihkan eartip saat masih terpasang ke headphone. Basahnya komponen listrik yang rentan di dalam Jaybird 
Buds akan menyebabkan kerusakan permanen.

1. Peganglah eartip erat-erat dengan satu tangan dan earphone dengan tangan yang lainnya. Dengan hati-hati, lepaskan eartip dari bud.
2. Gunakan air hangat dan sabun pada kain lembap untuk membersihkan debu dan kotoran telinga dari eartip. JANGAN gunakan zat pembersih 

yang berbahan merusak / terlalu kuat.
3. Bilas dan keringkan eartip sebelum meletakkannya kembali ke dalam bud.
4. Dengan hati-hati doronglah eartip kembali ke dalam bud.
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Hindari tingkat volume yang berlebihan dan penggunaan yang terlalu lama. Mendengarkan terlalu 

lama pada tingkat volume yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan indra pendengaran 

secara permanen.

Jangan gunakan di jalan raya.

Petunjuk video dapat dilihat di jaybirdsport.com

MENDENGARKAN DENGAN BERTANGGUNG JAWAB

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird, logo Jaybird, dan merek dagang lainnya adalah milik Logitech dan sudah terdaftar. 
Semua merek dagang lain adalah properti dari setiap pemilik merek terkait. Logitech tidak bertanggung jawab atas setiap 
kesalahan yang terjadi akibat manual ini. Informasi di dalam manual ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

WEB-621-001125.002


