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ברוכים הבאים
תודה שרכשתם את .JAYBIRD X3
אנו מביאים מוזיקה למקום שבו אתם מתאמנים.
לקבלת הוראות מפורטות בווידיאו ,נא לבקר בכתובת JAYBIRDSPORT.COM/SUPPORT

לפני התקנת המוצר או שימוש בו ,נא לעיין באזהרות הבטיחות לקבלת מידע בטיחותי חשוב אודות המוצר.

1

מה בקופסה

סנפירי אוזניים מסיליקון
(בינוני)

כבל טעינה + USB
תופסן טעינה
תופסני כבל

כריות-קצה מסיליקון
(קטן ,גדול)

סנפירי אוזניים מסיליקון
(קטן ,גדול)

כריות קצה
מסיליקון
(בינוני)

תיק נשיאה
עוצמת-צליל +

כריות-קצה מבודדות ™COMPLY
(קטן ,בינוני ,גדול)

לחצן הפעלה
מיקרופון
עוצמת-צליל
נורית

תופסן לחולצה

2

טעינה/מצב סוללה
אנו ממליצים לטעון את האוזניות באמצעות כל מקור מתח  USB 5וולט .שימוש במטענים/מתאמים לרכב/לשקע החשמל בקיר שמספקים מתח גבוה
מ 5.5-וולט יגרמו נזק לאוזניות  JAYBIRDשברשותכם ואין להשתמש בהם.

א

קחו את תופסן הטעינה ואת כבל
ה USB-המצורפים וחברו אותם
למקור מתח USB

ב

נורית -ה  LED -תדלק באדום בזמן הטע�י
נה ,ותשתנה לירוק כשהטעינה הושלמה.

 2.5שעות של טעינה מספקות
 8שעות זמן נגינה.
 20דקות של טעינה מספקות
שעה  1של זמן נגינה.

3

טעינה/מצב סוללה

כאשר לא משמיעים מוזיקה ,לחיצה על הגבר עוצ י
מת-צליל  +או הנמך עוצמת-צליל – משמיעה את
רמת הטעינה של הסוללה*.
נורית ה LED-תהבהב פעם אחת בירוק לסימון
שנותרו יותר מ 10%-טעינה בסוללה ,ופעם אחת
באדום כשרמת הטעינה מתחת ל.10%-
ניתן להציג את מצב הסוללה גם בטלפון הנייד
שלכם וביישומון .MYSOUND
* מצב המתנה :האוזניות מופעלות אך לא מנגנות מוזיקה או
בשיחת טלפון.

4

צימוד
א

הפעילו את מצב BLUETOOTH
במכשיר הטלפון/נגן המוזיקה שלכם,
וודאו שהוא אכן מחפש באופן פעיל
מכשירי .BLUETOOTH

ב

כשאוזניות  X3מכובות ,לחצו לחיצה
ממושכת על לחצן ההפעלה ,עד שנו י
רית -ה  LED -תהבהב אדום/ירוק .תוּ
שמע הודעה קולית "SEARCHING
"FOR YOUR MUSIC DEVICE
(מחפש את מכשיר המוזיקה שלכם).

5

צימוד
ג

בחרו “ ”JAYBIRD X3מתוך רשימת
המכשירים שנמצאו.

ד

תושמע הודעה קולית של :X3
""HEADPHONES CONNECTED
(האוזניות מחוברות).
עכשיו הכל מוכן להאזנה למוזיקה שלכם.

אם הצימוד נכשל ,כבו את האוזניות על ידי לחי ש
צה ממושכת על לחצן ההפעלה ,עד שתשמעו
“( ”POWER OFFהאוזניות מכּובות) ,ואז חזרו
על השלבים שפורטו לעיל.
הערה :כאשר תפעילו את אוזניות  X3שברשותכם
בפעם הראשונה ,או אחרי ביצוע אתחול ,הן יהיו
במצב צימוד.

6

מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם
בחירת מנח האוזניות בהתאם לשימוש

ה

הת

תא

אמ

ר ג יל

מה לשימ

וש

ה

לשימוש

ספ

ו

ל
אוזן

ר ט י בי

אנו ממליצים על בחירת התאמה לפי
האופן שבו אתם מתכננים להשתמש
באוזניות  JAYBIRD X3שלכם.

מתחת

מעל ה

א ו זן

7

הת

אמ
ה

 .1התאימו את סנפירי האוזניים

א

הניחו את אוזניות  X3לפניכם,
כשבקר ההפעלה בצד השמאלי.
החליפו את מיקום הסנפירים לצד
הנגדי ,כך שהסנפיר עם האות ‘’L
יהיה עתה בצד של בקר ההפעלה.

ב

סובבו את הסנפירים
כך שיפנו לכיוון הכבל,
כמוצג באיור.

ג

לשימוש

ספ

ו

מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

ר ט י בי

מעל ה

א ו זן

הרכיבו את אוזניות X3
על האוזניים ,כשבקר
ההפעלה בצד שמאל.

8

ב

אם מנח האוזניות אינו נוח ,או שהן רפויות ,נסו להשתמש בכריות-
קצה ו/או סנפירים בגדלים החלופיים .ניתן גם לנסות את כריות-הקי
צה מספוג  ™COMPLYאו להסיר את הסנפירים לגמרי .התאזרו
בסבלנות ,לעתים נדרש מעט זמן כדי למצוא את ההתאמה המושל י
מת.

ג

הרכיבו את אוזניו ת  X3על האו�ז
ניים ,כשבקר ההפעלה בצד שמאל.

הת

א

התחילו עם כריות-הקצה וסנפירי האוזניים המצורפים בגודל בינוני ,ונסו להציב
את כריות-הקצה היטב בתור האוזן ,כשהכבל עובר מעל-האוזן.

אמ

 .2מציאת הגודל המתאים של כריות-הקצה וסנפירי האוזניים

ימין

ה

לשימוש

ספ

ו

מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

שמאל

ר ט י בי

מעל ה

א ו זן

9

הת

אמ

 .3תופסני כבל

ה

א

פרסו את אוזניות  X3לפניכם והתאימו את תופסני התאמת
אורך הכבלים ,כמוצג באיור.

ב

מצאו את אורך הכבל הנכון עבורכם להשגת התאמה נוחה מאחורי
העורף ,ללא כבלים רפויים ,על ידי משיכת הכבל העליון והתחתון
כלפי חוץ.

ג

לשימוש

ספ

ו

מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

ר ט י בי

מעל ה

א ו זן

השחילו את הלולאה האחרונה לתוך תופסן הכבל ומשכו בחוזקה.
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מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

ה

הת

תא

וש

אמ

מה לשימ

ר ג יל

ל
אוזן

ה

לשימוש

ספ

ו

מתחת

מעל ה

א ו זן
ר ט י בי

אם בכוונתכם להשתמש באוזניות  JAYBIRD X3שימוש
רגיל ,אנו ממליצים על מנח מתחת-לאוזן.

11

ה

םכרובע תמלשומה המאתהה תא ואצמ

תא

םיינזואה יריפנסו הצקה-תוירכ לש םיאתמה לדוגה תאיצמ 1.

מה לשימ

ר ג יל

מתחת

ל
אוזן

וש

שמאל

א

השתמשו בכריות-הקצה עם סנפירי האוזניים בגודל בינוני ,והציבו את כריות-הקצה
היטב בתור האוזן ,כשהכבל עובר מתחת-לאוזן.
בקר ההפעלה צריך להיות בצד ימין.

ב

אם מנח האוזניות אינו נוח ,או שהן רפויות ,נסו להשתמש בכריות-
קצה ו/או סנפירים בגדלים החלופיים .ניתן גם לנסות את כריות-הקצה
מספו ג  ™COMPLYאו להסיר את הסנפירים לגמרי .התאזרו בסב�ל
נות ,לעתים נדרש מעט זמן כדי למצוא את ההתאמה המושלמת.

ג

מרגע שתהיו מרוצים מההתאמה,
תוכלו לצאת לדרך.

ימין
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ה

 .2תופסן לחולצה

תא

מצאו את ההתאמה המושלמת עבורכם

מה לשימ

ר ג יל

מתחת

ל
אוזן

וש

השתמשו בתופסן לחולצה המצורף כדי להצמיד את
אוזניות  X3שלכם לצדה האחורי של החולצה.
הצד הארוך של התופסן על צדה החיצוני של החו י
לצה.
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הוראות מפורטות

לחיצה למשך  4שניות

תפקידי הלחצנים

הפעל /כבה

כדי להפעיל או לכבות את אוזניות
 ,X3לחצו לחיצה ארוכה על לחצן
ההפעלה למשך -כ  4 -שניות .תּו�ש
מע הודעה קולית ""POWER ON
(האוזניות מופעלות) או "POWER
( "OFFהאוזניות מכּובות).

14

הוראות מפורטות

לחיצה למשך שניה 1

לחיצה קצרה

השמעת מוזיקה

דלג קדימה

הגבר עוצמת-צליל +

פקודות קוליות

נגן  /השהה

דלג אחורה

הנמך עוצמת-צליל

נגן או השהה נגינה של שיר או וידיאו באמצעות לחיצה קצרה על לחצן ההפעלה.
כדי לדלג על שיר ,לחצו על לחצן ( + .VOLהגבר עוצמת צליל) למשך שניה .1
כדי לחזור לאחור ,לחצו על לחצן ( - .VOLהנמך עוצמת צליל) למשך שניה .1
כדי להגביר ( )+או להנמיך ( )-את עוצמת הצליל ,לחיצות קצרות על לחצן ( + .VOLהגבר עוצמת צליל)
או ( - .VOLהנמך עוצמת צליל).
כדי להפעיל פקודות קוליות SIRI( ,או  ,)GOOGLE NOWלחצו על לחצן ההפעלה למשך שניה .1

15

הוראות מפורטות
שיחות טלפון

הלופכ הציחל

 1הינש ךשמל הציחל

הרצק הציחל

עבור בין שיחות

חיוג חוזר

דחה שיחה

קבל שיחה

השתק  /בטל השתקה

קבלו שיחת טלפון ,בלחיצה קצרה על לחצן ההפעלה.
כדי לדחות שיחת טלפון ,לחצו על לחצן ההפעלה למשך שניה .1
כדי להשתיק או לבטל השתקה של שיחה ,לחצו על לחצן ( - .VOLהנמך עוצמת צליל) למשך שניה .1
לחיוג חוזר של מספר טלפון ניתן ללחוץ לחיצה כפולה על לחצן ההפעלה.
כדי להעביר שיחה מהרמקול של הטלפון לאוזניות  ,X3לחצו לחיצה קצרה על לחצן ( + .VOLהגבר עוצמת צליל).
* מצב המתנה :האוזניות מופעלות אך לא מנגנות מוזיקה או בשיחת טלפון.
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הוראות מפורטות
היישומון MYSOUND

היישומון  MYSOUNDמאפשר התאמה אישית של פרופיל הצליל באוזניות
 X3שלכם.

+
WARMTH

CUSTOMIZE

JAYBIRD ENHANCED

JAYBIRD SIGNATURE

EXTENDED LISTENING

WARMTH

R & B FREAK

REMOVE SHARPNESS

הגדרות הצליל החדשות שלכם נשמרות ישירות באוזניות ,כך שתוכלו לקחת אתכם את
הצליל המותאם אישית שלכם לכל מקום ,עם כל מכשיר שברשותכם.

Jaybird X3
60%

HEADPHONES

PROFILE

DISCOVER

DASHBOARD
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הוראות מפורטות
היישומון MYSOUND

הערה :היישומון MYSOUND
פועל עם אוזניות JAYBIRD
 X33ו .FREEDOM-אין תמ�י
כה באוזניות של יצרנים אחרים
ובאוזניות  JAYBIRDמדגמים
ישנים יותר.
הוספת בסים נוספים לפרופיל
הצליל שלכם באמצעות היישו ש
מון  MYSOUNDמפחיתה את
זמן הנגינה.

( SAVEשמור)

שמרו את הגדרות הצליל
החדשות שלכם בלוח המחי
וונים ,לגישה קלה אל כל
הגדרות הצליל המועדפות
עליכם.

SAVE

( SOUNDצליל) התאמה
אישית של הגדרות הצליל.
השינויים נשמרים באוזניות
 X3שברשותכם.

( HISTORYהיסטוריה)
אפשרות לדפדף
בהיסטוריית השינויים
שביצעתם.

( MUSICמוזיקה)

מציין אם מושמעת עכשיו
מוזיקה במכשיר שלכם.

( DISCOVERגלה)

( DEVICEמכשיר)

הציגו את המכשיר המ י
חובר ומצב הסוללה.

גלו הגדרות צליל מוכנות-
מראש של ספורטאים ומשתי
משים אחרים.

HISTORY

Jaybird X3
60%

HEADPHONES

PROFILE

DISCOVER

DASHBOARD
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הוראות מפורטות
רב-נקודתי – חיבור למספר מכשירים

החיבור הרב נקודתי מאפשר לכם להיות מחוברים לשני מכשירים בעת ובעונה אחת .למשל ,באפשרותכם להיות מחוברים למחשב
הנייד ולטלפון הנייד שלכם .תוכלו לקבל שיחה נכנסת בטלפון הנייד ,תוך כדי האזנה למוזיקה שלכם במחשב הנייד.

1

ודאו את הצימוד של אוזניות  X3ואת החיבור שלהן לשני המכשירים .פעלו לפי הוראות הצימוד בעמוד .5-6

2

ודאו שרק שני המכשירים שברצונכם לחבר מופעלים ונמצאים בקרבת מקום.

אוזניות  X3יכולות לזכור עד
שמונה מכשירים עם צימוד
 ,®BLUETOOTHולהתחבר
באופן פעיל לשני מכשירים בעת
ובעונה אחת.

19

הוראות מפורטות
שתף אותי

המאפיין ( SHAREMEשתף אותי) מאפשר לכם לשתף את המוזיקה שאתם מאזינים לה עם זוג נוסף של אוזניות .X3

לעפה

ב

חברו זוג אוזניות אחד בלבד לנגן המוזיקה שלכם.
ודאו שהזוג השני אינו מחובר לאף מכשיר .BLUETOOTH

א

הפעילו את שני זוגות האוזניות .X3

20

הוראות מפורטות
שתף אותי

המאפיין ( SHAREMEשתף אותי) מאפשר לכם לשתף את המוזיקה שאתם מאזינים לה עם זוג נוסף של אוזניות .X3

הציחל
תכשוממ

ג

לחצו לחיצה ממושכת על לחצן ' '+ VOLבאוזניות
המחוברות ,ותוך כדי כך לחצו לחיצה ממושכת על לחצן
' '- VOLבזוג האוזניות השני ,עד שנוריות הLED-
בשני זוגות האוזניות יהבהבו אדום/ירוק.

ד

שני זוגות האוזניות מחוברות כאשר נוריות -ה  LED -מ�פ
סיקות להבהב ותושמע ההודעה 'HEADPHONES
( 'CONNECTEDהאוזניות מחוברות) .השמיעו מוזיקה
ותיהנו מחוויית האזנה משותפת.

21

הוראות מפורטות
שעונים חכמים

אם יש ברשותכם שעון חכם מתאים ,תוכלו להשאיר את הטלפון בבית .כל שעליכם לעשות הוא לסנכרן את המוזיקה שלכם לשעון החכם ,ולצמד
את אוזניות  X3לשעון החכם .עיינו במדריך למשתמש של השעון החכם שברשותכם להוראות בדבר צימוד למכשיר .BLUETOOTH

Android Wear

Samsung Tizen

Apple WatchOS
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טיפול בתקלות
אם האוזניות שברשותכם אינן מגיבות ,חברו את תופסן הטעינה וכבל  USBלמקור מתח .פעולה זו תכבה את האוזניות ותבצע אתחּול רך.
אם פעולה זו לא פתרה את הבעיה ,אנו ממליצים לאתחל את האוזניות מחדש להגדרות המפעל המקוריות.

1

הכניסו את האוזניות
למצב "צימוד" .כבו את
האוזניות ,ואז לחצו לחי י
צה ממושכת על לחצן
ההפעלה למשך יותר
מ 4-שניות ,עד שנורית
ה  LED -מהבהבת ב�אדום/ירוק לסירוגין.

2

כאשר נורית הLED-
מהבהבת אדום/ירוק,
לחצו לחיצה כפולה
על לחצן ההפעלה.

3

נורית הLED-
תידלק בכתום
והאוזניות יכּובֹּו.

הערה :לאחר שהאוזניות אותחלו ,יהיה עליכם לבצע מחדש צימוד של האוזניות למכשירים שלכם .בחרו באפשרות “( ”FORGETשכח) או
“( ”REMOVEהסר) את אוזניות  JAYBIRD X3מתפריט ה BLUETOOTH-במכשיר שלכם .עקבו אחר הוראות הצימוד בעמוד  5-6כדי
לבצע צימוד למכשירים שלך.
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מפרטים
גרסת BLUETOOTH
קודק
פרופיל
טווח אפקטיבי
זמן נגינה
זמן במצב המתנה
מתח סוללה
זמן טעינה
טעינה מהירה
מידות
משקל

 ,4.1רב-נקודתי
AAC, SBC, MODIFIED SBC
דיבורית ,אוזניותA2DP, AVCRP, SPP ,
 10מטרים ( 30רגל)
 8שעות*
 110שעות*
אוזניות BLUETOOTH: 5V 0.5A
 2.5שעות
 20דקות = שעה  1זמן נגינה
 X 24 27מ"מ גודל האוזנייה 490 ,מ"מ אורך הכבל
בערך  13גרם

* משך זמן נגינה ומשך זמן בהמתנה עשויים להשתנות כתוצאה מתנאי השימוש .הוספת בסים נוספים לפרופיל הצליל שלכם באמצעות היישומון  MYSOUNDמפחיתה את זמן הנגינה.
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מפרטים
כתב אחריות מלא ,ופרטים אודות טיפול ותחזוקה בכתובת:
JAYBIRDSPORT.COM/WARRANTY +1.866.244.3399
אזהרה :בגלל תכונות הבידוד מרעשים של אוזניות אלה ,אין להשתמש בהן בזמן נהיגה ,רכיבה על אופניים או במקום שבו מתנהלת תנועת רכבים ,או כל פעילות שבה אי-יכולת
לשמוע את רעשי הסביבה עלולה להיות מסוכנת .שימוש באוזניות אלה בעוצמות צליל גבוהות עלול לגרום נזק תמידי לשמיעה .הקפידו תמיד להנמיך את עוצמת הצליל לפני
השימוש .יש להיזהר בעת הכנסת עצמים לתעלת האוזן ,השימוש על אחריותכם בלבד .אין להרכיב את האוזניות בעת שהן מחוברות למקור מתח של  110וולט או  220וולט.
הודעת זכות יוצרים  .COPYRIGHT 2016 JAYBIRD, LLCכל הזכויות שמורות JAYBIRD .והסמליל של  JAYBIRDהם סימנים מסחריים של JAYBIRD, LLC.
 BLUETOOTHHהוא סימן מסחרי בבעלות חברת  BLUETOOTH SIG, INC. USAוניתן ברישיון לחברת  JAYBIRD, LLC. IPHONE, IPADו IPOD-הם סי�מ
נים מסחריים של חבר ת  ,.APPLE, INCהרשומים בארה"ב ובארצות אחרות ,ו APP STORE-הוא סימן שירות של חברת  ..APPLE, INCכל הסימנים המסחריים הא�ח
רים הם רכושם של בעליהם ,בהתאמה ANDROID .הוא סימן מסחרי של חברת .GOOGLE INCבארצות הברית ובארצות אחרות .מיוצר בכפוף לפטנטים FREEBIT
שמספריהם EP2177045, US8630436, US8976995ופטנטים בינלאומיים תואמים .מּורכב במלזיה.

ניקוי כרית-הקצה
השמירה על ניקיון כריות-הקצה של אוזניות  JAYBIRDחיונית לצורך שימוש בטוח והיגייני.
הערה חשובה :אין לנסות לנקות את כריות-הקצה מבלי להסיר אותן תחילה מהאוזניות .הרטבת מעגל החיווט העדין שבתוך אוזניות JAYBIRD
שלכם עלולה לגרום לנזק תמידי.
.1
.2
.3
.4

אחזו בחוזקה בכרית-הקצה ביד אחת ,ובאוזנייה ביד השנייה .הסירו בזהירות את כרית-הקצה מהאוזנייה.
השתמשו במים חמימים וסבון עדין על מטלית לחה כדי להסיר לכלוך ושעוות-אוזניים מכרית-הקצה .אין להשתמש בחומרי ניקוי חריפים.
שטפו וייבשו היטב את כרית-הקצה לפני הרכבתה בחזרה על האוזנייה.
הרכיבו בזהירות את כריות-הקצה על האוזניות בלחיצה.
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האזנה אחראית
הימנעו מרמות גבוהות של עוצמת צליל ומפרקי זמן ארוכים
של האזנה .האזנה ממושכת בעוצמות צליל מוגזמות עלולה
לגרום ליקוי שמיעה תמידי.
אין להשתמש בקרבת תנועת כלי רכב.

הוראות בסרטון וידיאו באתר JAYBIRDSPORT.COM
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