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TERVETULOA

JAYBIRD X4

VANKKATEKOISTA MONIKÄYTTÖISYYTTÄ
JUOKSE MISSÄ TAHANSA
Yksityiskohtaiset video-ohjeet löydät vierailemalla osoitteessa jaybirdsport.com/support/
8 TUNNIN TOISTOAIKA

PIKAKIRISTIN

HIEN- JA VEDENKESTÄVÄ (IPX7)

HUIPPUÄÄNET MUKAUTETTAVALLA TAAJUUSKORJAIMELLA

URHEILUUN SOPIVA – JÄMÄKKÄ JA MUKAVA

MUSIIKKI JA PUHELUT

10 MIN = TUNTI TOISTOAIKAA

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

Äänenvoimakkuus –

Mikrofoni

Comply Ultra -korvatyynyt
(koot 1 ja 2)

LED-merkkivalo

Silikonikorvatyynyt
(koot 1 ja 2)

Langattomat kuulokkeet

Silikonikorvaevät (koot 1, 2 ja 3)

Pikakiristin

Paitakiinnitin

Integroitu USBlatausteline

Kuljetuspussi
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LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA
Suosittelemme, että lataat korvanappisi minkä tahansa 5 voltin ja 500 mA:n USB-virtalähteen kautta. Seinä- tai autosovittimet tai -laturit,
jotka syöttävät yli 5,5 voltin jännitettä, vahingoittavat Jaybird-korvanappeja eikä niitä tule käyttää.

A

Ota mukana toimitettu
USB-latausteline ja yhdistä
se USB-virtalähteeseen.

B

2 tunnin lataaminen antaa
8 tuntia toistoaikaa.
10 minuutin lataaminen antaa
tunnin toistoaikaa.

Punainen merkkivalo näkyy,
kun akku latautuu, ja vaihtuu
vihreäksi, kun lataus on valmis.
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LATAAMINEN / AKUN LATAUSTILA
10:23 AM

54%

WARMTH

+

CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK
Jaybird X4
87%

Kuulet ilmoituksen lataustilasta aina
kun laitat korvanappien virran päälle.
Lataustilailmoitukset pyöristetään
lähimpään 20 prosenttiin.

Myös puhelimesi ja Jaybird-sovellus
ilmaisevat akun lataustilan. Jaybirdsovellus ilmaisee lataustilan prosentin
tarkkuudella.
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PARILIITOKSEN MUODOSTAMINEN
A

Haetaan...

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

Sammuta X4:n virta ja paina
keskimmäistä painiketta,
kunnes näet merkkivalon
vilkuttavan punaista ja vihreää.
Kuulet äänikehotteen ”READY
TO PAIR. (Valmis pariliitoksen
tekemiseen.) DOWNLOAD THE
JAYBIRD APP FOR AN ASSISTED
SETUP” (Lataa Jaybird-sovellus,
jos haluat käyttöönotto-ohjeita).

B
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PARILIITOS
C

Jaybird X4

Valitse Jaybird X4 löydettyjen
laitteiden luettelosta.

Kun X4-korvanapit on
yhdistetty puhelimeen
tai musiikkisoittimeen,
kuulet viestin ”Connected”
(Yhdistetty). Nyt olet valmis
kuuntelemaan musiikkia.

D

Jos pariliitoksen muodostaminen ei onnistu, sammuta korvanapit painamalla
keskipainiketta, kunnes punainen merkkivalo syttyy ja kuulet laskevan ”Power
off” (Virta pois) -äänen. Kun korvanapit on sammutettu, toista vaiheet A–D.
HUOMAUTUS: Kun käynnistät X4-korvanapit ensimmäistä kertaa tai
oletusasetusten palauttamisen jälkeen, ne ovat pariliitostilassa.
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
KÄYTTÖÖN PERUSTUVAN KÄYTTÖTAVAN VALINTA
Suosittelemme, että valitset käyttöösi
perustuvan käyttötavan Jaybird X4:lle.

Jos aiot käyttää Jaybird X4
-kuulokkeita urheillessa,
suosittelemme korvan yli
-käyttötapaa.

Korvan yli

Korvan ali
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
1. EVIEN ASETUKSET

L2
L

A

Aseta X4-kuulokkeet
eteesi siten,
että kaukosäädin
on vasemmalla
puolella. Käännä evät
vastakkaiselle puolelle
siten, että L-merkitty
evä on samalla puolella
kuin kuulokkeiden
kaukosäädin.

B

R

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

C

Aseta X4 korvasi yli niin,
että kaukosäädin on
vasemmalla puolella.
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
2. OIKEIDEN KOKOISTEN TYYNYJEN JA EVIEN VALITSEMINEN

A

Kiinnitä aluksi koon 1
korvatyynyt ja koon 2 evät
ja yritä asettaa korvanapit
tukevasti korviisi korvan yli
-asennossa.

Vasen
korva

Oikea
korva

B

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

C

Kun olet tyytyväinen
istuvuuteen, siirry vaiheeseen 3.
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
3. PIKAKIRISTIN

Pikakiristin auttaa pitämään johdon pois niskasta ja hartioilta,
mikä on hyödyksi erityisesti korvan yli -käytössä.

A
B

Aseta X4-korvanapit korviin.

Ota yhdellä kädellä kiinni johdosta kiristimen
alta. Säädä kiristintä toisella kädellä ylös tai alas,
kunnes johto on sopivan pituinen eikä se ole liian
löysällä.
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
Jos haluat käyttää Jaybird
X4 -kuulokkeita rennosti,
suosittelemme korvan ali -käyttötapaa.

Korvan yli

Korvan ali
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
1. OIKEIDEN KOKOISTEN TYYNYJEN JA EVIEN VALITSEMINEN

Vasen
korva

A

Oikea
korva

Kiinnitä aluksi koon 1 korvatyynyt
ja koon 2 evät ja aseta korvanapit
tukevasti korviisi korvan ali
-asennossa. Kaukosäätimen pitäisi
olla oikealla puolella.

B

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

C

Kaikki on valmista, kun olet
tyytyväinen istuvuuteen.
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LÖYDÄ TÄYDELLINEN SOPIVUUS
2. PAITAKIINNITIN

Kiinnitä X4-korvanapit paitasi selkään mukana tulevalla
paitakiinnittimellä.

A

Poista tarvittaessa pikakiristin ennen
paitakiinnittimen käyttöä.

B

Kiinnitä paitakiinnitin niin, että kiinnittimen pitkä
puoli jää paidan ulkopuolelle.
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
PAINIKKEIDEN TOIMINNALLISUUS

PÄÄLLE/POIS

Korvanappien kytkeminen PÄÄLLE:
paina keskipainiketta, kunnes kuulet nousevan
”Power on” (Virta päällä) -äänen ja merkkivalo
vilkuttaa vihreää.

Korvanappien kytkeminen POIS päältä:
paina keskipainiketta, kunnes kuulet laskevan
”Power off” (Virta pois) -äänen ja merkkivalo
näyttää punaista ja sammuu.

PITKÄ
PAINALLUS
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET

PAINALLUS

MUSIIKIN TOISTO

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
LISÄYS

SIIRTYMINEN ETEENPÄIN

TOISTO/TAUKO

ÄÄNIAVUSTAJA

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN
VÄHENNYS

SIIRTYMINEN TAAKSEPÄIN

Toista tai keskeytä kappale tai video lyhyellä keskipainikkeen painalluksella.
Hyppää kappaleen yli painamalla pitkään Vol + -painiketta.
Siirry taaksepäin painamalla pitkäänVol – -painiketta.
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti Vol +- tai Vol – -painiketta.
Aktivoi ääniavustaja (Siri tai Google Now) painamalla keskipainiketta pitkään.

PITKÄ
PAINALLUS
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET

PAINALLUS

PUHELUT

PITKÄ
PAINALLUS

KAKSI
PAINALLUSTA

ÄÄNENVOIMAKKUUS +

PUHELUUN VASTAAMINEN
/ PUHELUN LOPETUS

PUHELUN HYLKÄÄMINEN

ÄÄNENVOIMAKKUUS –

MYKISTYS /
MYKISTYKSEN POISTO

UUDELLEENVALINTA

Vastaa puheluun painamalla keskipainiketta.
Hylkää puhelu painamalla keskipainiketta pitkään.
Mykistä puhelu tai poista mykistys painamalla Vol – -painiketta pitkään.
Soita uudelleen samaan puhelinnumeroon kaksoispainamalla keskipainiketta.*
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti Vol +- tai Vol – -painiketta.
*Valmiustila: Virta päällä eikä musiikin soittaminen tai puhelu ole käynnissä.
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
JAYBIRD-SOVELLUKSELLA

10:23 AM

54%

WARMTH

+

CUSTOMIZE

Jaybird-sovelluksessa voit mukauttaa X4-korvanappien ääniprofiilia.
Voit myös ottaa etsi nappikuulokkeet -toiminnon käyttöön, jos napit
hukkuvat. Yhdistä nappikuulokkeet Jaybird-sovellukseen, jos haluat nähdä,
onko laiteohjelmapäivityksiä tarjolla.

JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK

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

Jaybird X4
87%
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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

Varmista, että korvanapit ovat ajan tasalla.
Yhdistä nappikuulokkeet Jaybird-sovellukseen,
jos haluat nähdä, onko laiteohjelmapäivityksiä tarjolla.

2

Varmista, että X4-nappikuulokkeesi on pariliitetty ja
yhdistetty molempiin laitteisiin. Noudata pariliitoksen
muodostamisohjeita sivulla 5–6.

3

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

X4 kykenee muistamaan kahdeksan pariliitettyä Bluetooth®laitetta, ja korvanapit voidaan yhdistää kahteen aktiiviseen
laitteeseen samanaikaisesti.
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
ÄLYKELLOT

Kun sinulla on oikea älykello, voit jättää puhelimesi kotiin. Synkronoit vain musiikin älykelloon ja pariliität X4:n älykelloon.
Lisätietoja älykellosi pariliitoksen muodostamisesta löydät älypuhelimesi käyttöohjeesta.

Apple WatchOS

Samsung

Android Wear

Garmin
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VIANMÄÄRITYS
Pehmeä nollaus: Jos korvanapit eivät vastaa, laita X4-korvanapit lataustelineeseen ja kytke USB-latausjohto virtalähteeseen.
Tällöin korvanappien virta katkeaa ja ne suorittavat pehmeän nollauksen.
Tehdasasetuspalautus: Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, suosittelemme palauttamaan korvanapit alkuperäisiin tehdasasetuksiin.
Ennen kuin aloitat tämän palautuksen, unohda tai poista X4 puhelimesi tai musiikkisoittimesi löytämien Bluetooth-laitteiden luettelosta.

1

Aseta
nappikuulokkeesi
pariliitostilaan.
Paina keskipainiketta,
kunnes korvanapit
sammuvat. Pidä sitten
keskipainiketta
painettuna viisi
sekuntia, kunnes
merkkivalo vilkuttaa
punaista ja vihreää.

2

Kun merkkivalo
vilkkuu, paina keskipainiketta
kahdesti.

3

Oranssi merkkivalo
vilkkuu kahdesti
ja kuulet merkkiäänen.

Palautus on nyt valmis ja
voit pariliittää korvanapit.
Siirry puhelimen tai
musiikkisoittimen Bluetoothvalikkoon ja valitse X4
muodostaaksesi pariliitoksen
uudelleen.
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TEKNISET TIEDOT
Bluetooth-versio
Koodekki
Profiili
Tehollinen alue
Toistoaika
Virta
Latausaika
Pikalataus
Mitat
Paino

4.1, Monenvälinen
AAC, SBC, Modified SBC
Handsfree, kuuloke, A2DP , AVCRP , SPP
10 metriä (30 jalkaa)
8 tuntia*
Bluetooth-kuulokemikrofoni: 5,0 V , 1A
2 tuntia
10 min = tunti toistoaikaa
13 × 24 mm:n korvatyyny, 490 mm:n johto
N. 14,7 g (ilman eviä ja tyynyjä)

*Toisto- ja valmiustila-aika voivat vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan. Ylimääräisen basson lisääminen ääniprofiiliin Jaybird-sovelluksessa 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.
Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD, JA JAYBIRD-LOGO OVAT LOGITECH EUROPE S.A:N JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖIDEN TAVARAMERKKEJÄ TAI REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ YHDYSVALLOISSA
JA MUISSA MAISSA. BLUETOOTH®-SANAMERKKI JA -LOGOT OVAT BLUETOOTH SIG INC:N OMISTAMIA REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. GOOGLE PLAY JA GOOGLE PLAY -LOGO OVAT GOOGLE LLC:N
TAVARAMERKKEJÄ. APPLE, APPLE-LOGO, IPHONE JA IPAD OVAT APPLE INC:N TUOTEMERKKEJÄ, JOTKA ON REKISTERÖITY YHDYSVALLOISSA JA MUISSA MAISSA JA ALUEISSA. APP STORE ON APPLE INC:N
PALVELUMERKKI. MUUT TAVARAMERKIT OVAT OMISTAJIENSA OMAISUUTTA. LOGITECHILLA ON LISENSSI TAI LUPA NÄIDEN MERKKIEN KÄYTTÖÖN.

VEDENKESTÄVÄ
Jaybird X4 -korvanappien vesitiiviysluokitus on IPX7. X4-korvanapit on suunniteltu kestämään sadetta, kuraa ja seikkailuja ulkoilmassa.
Jaybird-kuulokkeita ei ole suunniteltu uintiin tai suihkussa käyntiin eikä altistumiselle allas- tai merivedelle. Jos kuulokkeet altistuvat suolaiselle tai klooratulle vedelle, huuhtele ne varovasti puhtaalla vedellä ja ilmakuivaa
ennen käyttöä.
Latausteline ei kestä vettä, joten varmista, että kuulokkeet ovat täysin kuivat ennen lataamista.

KORVATYYNYJEN PUHDISTUS
Jaybird-korvanappien korvatyynyjen puhdistaminen on välttämätöntä turvallisen ja hygieenisen käytön varmistamiseksi.
TÄRKEÄÄ: ÄLÄ yritä puhdistaa korvatyynyjä irrottamatta niitä ensin kuulokkeista. Jaybird-korvanappien sisällä olevat herkät virtapiirit voivat vaurioitua pysyvästi, jos ne kastuvat.
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 korvatyynyt 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.

HUOLTO JA YLLÄPITO
Puhdista korvatyynyihin kertynyt lika ja vaha säännöllisesti. Poista korvatyynyt korvanapeista ja pyyhi varovasti pöly ja rasva pois
kuivalla liinalla tai käytä lämmintä vettä ja mietoa saippuaa kertymien poistamiseen. Huuhtele ja kuivaa täysin ennen paikalleen laittoa.
Varmista ennen lataamista, että korvanapit ovat täysin kuivat.

Ohjevideo osoitteessa jaybirdsport.com

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird ja Jaybird-logo ovat Logitech Europe SA:n ja/tai sen yhdysvaltalaisten tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
WEB-621-001299.003

