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WELKOM

BEDANKT VOOR JE AANKOOP
VAN DE JAYBIRD X3. VOOR MUZIEK TERWIJL JE ZWEET.
Ga voor gedetailleerde video-instructies naar jaybirdsport.com/support/

Raadpleeg de veiligheidswaarschuwingen voor belangrijke productveiligheidsinformatie voordat u het product installeert of gebruikt.
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IN DE DOOS

Siliconen oorvleugels (M)

USB-oplaadkabel
+ Oplaadclip
Siliconen
oorkussentjes
(M)

Draadclips
Siliconen oorvleugels
(S, L)

Siliconen oorkussentjes (S, L)
Hoesje

Volume +

Aan/uit
Microfoon

Comply ™-isolatieoorkussentjes (S, M, L)

Volume Led

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

A

Verbind de inbegrepen
oplaadclip en USB-kabel met
een USB-stroomadapter.

2,5 uur opladen geeft
8 uur gebruikstijd.
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20 min. opladen geeft
1 uur gebruikstijd.

B

De rode LED brandt
tijdens het opladen
en wordt groen wanneer
volledig opgeladen.

OPLAAD-/BATTERIJSTATUS

Wanneer je oordopjes geen muziek
afspelen, kun je op Volume + of
Volume – drukken om te horen wat
het batterijniveau is.*
De led knippert eenmaal groen als er
meer dan 10% batterijvermogen over
is, en eenmaal rood als dit onder 10%
is gedaald.
Je kunt de batterijstatus ook te weten
komen via je telefoon en de MySound-app.
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*S tandby-modus: Ingeschakeld, zonder dat er muziek wordt
afgespeeld of een telefoongesprek wordt gevoerd.

KOPPELEN
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A

Schakel Bluetooth ® op je
telefoon/muziekapparaat
in en controleer of er actief
naar Bluetooth-apparaten
wordt gezocht.

B

Terwijl je X3-oordopjes
uitgeschakeld zijn, houd je
de aan-uitknop ingedrukt
tot de led rood/groen
begint te knipperen.
Je hoort nu de gesproken
melding: 'SEARCHING FOR
YOUR MUSIC DEVICE'.

KOPPELEN
C

Selecteer 'Jaybird X3' in de lijst
met gedetecteerde apparaten.

D

Je hoort nu de melding:
'HEADPHONES CONNECTED'.
Je kunt nu naar muziek luisteren

Als het koppelen niet lukt, schakel je je dopjes
uit door op de aan-uitknop te drukken totdat
je 'POWER OFF' hoort. Herhaal vervolgens de
bovenstaande stappen.
N.B. Wanneer je je X3-dopjes reset of voor het eerst
inschakelt, bevinden ze zich in de koppelingsmodus.
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JE PERFECTE PASVORM VINDEN
JE SET-UP KIEZEN OP BASIS VAN GEBRUIK

We raden je aan een pasvorm te kiezen op
basis van hoe je je Jaybird X3 gaat gebruiken.
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JE PERFECTE PASVORM VINDEN
1. JE OORVLEUGELS INSTELLEN

A

8

Leg de X3 voor
je neer met de
regelaar op de draad
aan de linkerkant.
Verwissel de
oorvleugels zodat
de vleugel met de L
nu aan de kant van
de regelaar ligt.

B

Draai de
oorvleugels zodat
ze richting de
draad wijzigen,
zoals afgebeeld.

C

Haak de X3 over
je oor met de
regelaar aan
je linkerkant.

JE PERFECTE PASVORM VINDEN
2. DE JUISTE MAAT KUSSENTJES EN VLEUGELS VINDEN
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A

Begin met de middelgrote kussentjes en oorvleugels. Druk ze
stevig in het oor in de over-het-oor-positie.

B

Als ze niet comfortabel zijn of los aanvoelen,
kun je een andere maat kussentjes of oorvleugels
proberen. Je kunt ook de Comply ™-kussentjes
van schuim proberen of de oorvleugels helemaal
verwijderen. Wees geduldig. Het kan even duren
om de juiste pasvorm te vinden.

C

Wanneer je tevreden
bent met de pasvorm,
ga je door naar stap 3.

LINKS
RECHTS

JE PERFECTE PASVORM VINDEN
3. DRAADCLIPS
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A

Leg de X3 voor je neer en bevestig de draadclips
zoals afgebeeld.

B

Pas de draadlengte aan door de draad boven
en onder uit te trekken. Zorg dat de draad niet
te los zit achter je hoofd.

C

Steek de laatste lus in de draadclip
en trek stevig aan.

JE PERFECTE PASVORM VINDEN
Als je Jaybird X3 meer bedoeld is voor casual
gebruik, raden we de pasvorm onder het oor aan.
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JE PERFECTE PASVORM VINDEN
1. DE JUISTE MAAT KUSSENTJES EN VLEUGELS VINDEN
LINKS
RECHTS
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A

Begin met de middelgrote kussentjes en oorvleugels.
Druk ze stevig in het oor in de onder-het-oor-positie.
De regelaar moet nu aan je rechterkant zitten.

B

Als ze niet comfortabel zijn of los aanvoelen, kun je een andere
maat kussentjes of oorvleugels proberen. Je kunt ook de
Comply ™-kussentjes van schuim proberen of de oorvleugels
helemaal verwijderen. Wees geduldig. Het kan even duren
om de juiste pasvorm te vinden.

C

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

JE PERFECTE PASVORM VINDEN
2. KLEDINGCLIP

Met de meegeleverde kledingclip kun
je de X3-oordopjes aan de achterkant
van je shirt bevestigen.
Lange zijde van de clip aan
de buitenkant van het shirt.
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GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
KNOPFUNCTIONALITEIT

AAN/UIT

Om de X3 in of uit te schakelen,
houd je de aan-uitknop
ongeveer 4 seconden ingedrukt.
Je hoort dan de melding
'POWER ON' of 'POWER OFF'.
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4 SEC INDRUKKEN

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
MUZIEK AFSPELEN
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KORT
INDRUKKEN

VOLUME +

VOORUITSPRINGEN

AFSPELEN/PAUZEREN

SPRAAKOPDRACHTEN

VOLUME -

TERUGGAAN

1 SEC
INDRUKKEN

Je kunt een nummer of video afspelen of pauzeren door de aan-uitknop kort in te drukken
en los te laten.
Als je een nummer wilt overslaan, houd je Vol. + één seconde ingedrukt.
Als je terug wilt gaan, houd je Vol. - één seconde ingedrukt.
Wil je het volume wijzigen, druk dan kort op Vol. + of Vol. -.
Je kunt spraakopdrachten activeren (via Siri of Google Now) door de aan-uitknop
één seconde in te drukken.

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
TELEFOONGESPREKKEN

KORT
INDRUKKEN

1 SEC
INDRUKKEN

TWEE KEER
INDRUKKEN

GESPREK OVERSCHAKELEN

GESPREK BEANTWOORDEN

GESPREK AFWIJZEN

OPNIEUW KIEZEN

DEMPING IN-/UITSCHAKELEN

Beantwoord een gesprek door de aan-uitknop kort in te drukken.
Weiger een telefoongesprek door de aan-uitknop één seconde ingedrukt te houden.
Om dempen in of uit te schakelen, houd je Vol. - één seconde ingedrukt.
Je kunt een telefoonnummer terugbellen door de aan-uitknop twee keer in te drukken.*
Wil je een gesprek overschakelen van je telefoonspeaker naar je X3-oordopjes, druk dan kort
op Vol. +.
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*Standby-modus: Ingeschakeld, zonder dat er muziek wordt afgespeeld of een telefoongesprek
wordt gevoerd.

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
DE MYSOUND-APP

Met MySound kun je het geluidsprofiel op je X3-oordopjes aanpassen.

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

+
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

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES

OPSLAAN

DE MYSOUND-APP
SAVE

GELUID

Pas je geluidsinstellingen
aan. Wijzigingen worden naar
je X3-oordopjes opgeslagen.

N.B. De MySound-app
werkt met Jaybird
X3 en Freedom.
Andere fabrikanten en
oudere Jaybird-oordopjes
worden niet ondersteund.
Wanneer je de bass
in je geluidsprofiel via de
MySound-app verhoogt,
wordt de gebruikstijd
verkort.
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MUZIEK

Sla je nieuwe
voorinstelling
naar je dashboard
op zodat je snel
bij al je favoriete
geluidsinstellingen
kunt.
GESCHIEDENIS

Geeft aan of er muziek
wordt afgespeeld op je
apparaat.

Volg de geschiedenis
van je wijzigingen.

ONTDEKKEN

APPARAAT

Ontdek presets van
sporters en andere
gebruikers.

HISTORY

Jaybird X3
60%

DASHBOARD

DISCOVER

PROFILE

HEADPHONES

Bekijk je verbonden
apparaat en de
batterijstatus.

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 gespreken aannemen op je telefoon.

1

Zorg ervoor dat je X3-oordopjes met beide apparaten gekoppeld en verbonden zijn.Volg de koppelinstructies op pagina 5-6.

2

Zorg dat alleen de twee apparaten waarmee je verbinding wilt maken, ingeschakeld en in de buurt zijn.

Je X3 kan acht gekoppelde
Bluetooth®-apparaten onthouden
en met twee apparaten tegelijk
actief verbonden zijn.

19

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
DEEL MIJ

Met de functie ShareMe kun je een tweede paar X3-oordopjes verbinden om samen naar dezelfde muziek te luisteren.

AAN

A
20

Schakel beide paren X3-oordopjes in.

B

Je hoeft slechts één apparaat met je muziekapparaat
te verbinden. Zorg dat het tweede apparaat niet met
een Bluetooth-apparaat is verbonden.

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
DEEL MIJ

Met de functie ShareMe kun je een tweede paar X3-oordopjes verbinden om samen naar dezelfde muziek te luisteren.

INGEDRUKT
HOUDEN

C
21

Houd VOL + op het verbonden paar ingedrukt
en VOL - op het tweede paar, totdat de leds
op beide paren rood/groen beginnen te knipperen.

D

Wanneer de leds niet meer knipperen en je de boodschap
'Headphones connected' hoort, zijn beide paren verbonden.
Nu kun je gezellig samen naar muziek luisteren.

GEDETAILLEERDE INSTRUCTIES
SMARTWATCHES

Met de juiste smartwatch kun je je telefoon thuis laten liggen. Synchroniseer de muziek gewoon naar je smartwatch en koppel
die met je X3. Raadpleeg de handleiding voor je smartwatch voor instructies over het koppelen van een Bluetooth-apparaat.

Apple WatchOS
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Samsung Tizen

Android Wear

PROBLEMEN OPLOSSEN
Als je oordopjes niet reageren, sluit je de oplaadclip en de USB-kabel op een voedingsbron aan. Je oordopjes worden dan
uitgeschakeld en er wordt een zachte reset uitgevoerd.
Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, raden we je aan je oordopjes te resetten op de fabrieksinstellingen.

1
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A ctiveer de
koppelingsmodus op
je oordopjes. Zet de
oordopjes uit, houd de
aan-uitknop meer dan
4 seconden ingedrukt tot
de led afwisselend rood/
groen knippert.

2

Terwijl de led rood/
groen knippert,
druk je tweemaal
op de aan-uitknop.

3

De led wordt
nu oranje en de
oordopjes worden
uitgeschakeld.

N.B. Wanneer je oordopjes zijn gereset, moet je ze opnieuw koppelen met je apparaten. Selecteer VERGETEN of VERWIJDEREN
om Jaybird X3 uit het Bluetooth-menu van je apparaat te wissen. Volg de koppelinstructies op pagina 5-6 om je apparaten
opnieuw te koppelen.

SPECIFICATIES
Bluetooth-versie

4.1, Multipoint

Codec

AAC, SBC, Modified SBC

Profiel

Handsfree, Headset, A2DP, AVCRP, SPP

Effectief bereik

10 meter (30 feet)

Speeltijd

8 uur*

Standby-tijd

110 uur*

Aan/uit

Bluetooth-headset: 5,0V

Oplaadtijd

2,5 uur

Snel opladen

20 min. = 1 uur gebruikstijd

Afmetingen

oordopjes: 27 x 24 mm - draadlengte: 490 mm

Gewicht

Ca. 13 g

, 0,5A

*De gebruiks- en standby-tijd kunnen variëren al naargelang gebruiksomstandigheden. Wanneer je de bass in je geluidsprofiel via de MySound-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 2016 Jaybird, LLC. Alle rechten voorbehouden. Jaybird en het Jaybird-logo zijn handelsmerken van Jaybird, LLC. Bluetooth is een
handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. USA, en is in licentie gegeven aan Jaybird, LLC. iPhone, iPad en iPod zijn handelsmerken van Apple, Inc.,
gedeponeerd in de VS en andere landen, en App Store is een servicemerk van Apple Inc. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaars. Android is een handelsmerk van Google Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen. Geproduceerd onder Freebitpatentnummers EP2177045, US8630436, US8976995 en overeenkomstige internationale patenten. Geassembleerd in Maleisië.
OORKUSSENTJES REINIGEN
Het schoonhouden van je Jaybird Buds-oorkussentjes is essentieel voor veilig en hygiënisch gebruik.
BELANGRIJK: Probeer de oorkussentjes NIET te reinigen zonder ze eerst van de hoofdtelefoon los te maken. Als de kwetsbare circuits in
de Jaybird-oordopjes nat worden, kan dit permanente schade aanrichten.
1. Houd het oorkussentje stevig vast met de ene hand en het oordopje met de andere. Verwijder het oorkussentje voorzichtig van het dopje.
2. Gebruik warm water en milde zeep op een vochtig doekje om vuil en oorsmeer van het oorkussentje te verwijderen. Gebruik GEEN agressieve
schoonmaakmiddelen.
3. Spoel en droog de oorkussentjes volledig af voordat je ze weer op de dopjes bevestigt.
4. Duw de oorkussentjes voorzichtig terug op de dopjes.
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VERANTWOORD LUISTERGEDRAG
Vermijd hoge volumeniveaus en langdurig luisteren. Langdurig gebruik bij een hoog
volumeniveau kan tot permanente gehoorbeschadiging leiden.
Niet gebruiken in het verkeer.

Video-instructies op jaybirdsport.com
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© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird, het Jaybird-logo en andere merken zijn het eigendom van Logitech en kunnen
gedeponeerd zijn. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren. Logitech aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in deze handleiding. De informatie hierin is aan verandering zonder
kennisgeving onderhevig.
WEB-621-001133.002

