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VELKOMMEN

Se sikkerhetsadvarslene for å få viktig produktsikkerhetsinformasjon før du installerer eller bruker produktet.

JAYBIRD X4
ROBUST FLEKSIBILITET
LØP OVERALT MED RUN
Besøk jaybirdsport.com/support/ for å se detaljerte videoveiledninger

8 TIMERS SPILLETID

SVETTESIKRE OG VANNTETTE (IPX7)

SPORT FIT PLUS – SIKRE OG BEHAGELIGE

10 MIN = 1 TIME MED SPILLETID

HURTIGKLEMME

FØRSTEKLASSES LYD MED TILPASSET EQ

MUSIKK OG ANROP
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Integrert USB-
ladestasjon

Skjorteklips

Hurtigklemme

Bæreveske

Trådløse hodetelefoner

Silikonørefinner (størrelse 1/2/3)

I ESKEN

IndikatorlampeMikrofon

Volum + Volum –

Midtre knapp

Silikonørepropper  
(størrelse 1/2)

Comply Ultra ørepropper 
(størrelse 1/2)
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LADE-/BATTERISTATUS

Sett den medfølgende 
USB-ladekabelen inn i en 
USB-kontakt.

Indikatorlampen lyser rødt 
mens batteriet lades og blir 
grønt når det er fulladet.

Vi anbefaler at du lader proppene dine via en 5V 500 mA USB-strømkilde. Vegg-/biladaptere og ladere som forsyner mer 
enn 5,5 volt, vil skade Jaybird-øreproppene og skal ikke brukes.

2 timer med lading gir 
8 timer med spilletid.

10 minutter med lading gir 
1 time med spilletid.

A B
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+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

Jaybird X4
87%

54%10:23 AM

LADE-/BATTERISTATUS

Hver gang du slår på øreproppene, 
hører du en melding om batterinivå. 
Batterinivåmeldingene avrundes til 
nærmeste 20 %.

Mobiltelefonen og Jaybird-appen 
angir også batteristatusen. Jaybird-
appen vil angi batterinivået inntil 1 %.
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Slå på Bluetooth® på telefonen eller 
musikkenheten, slik at den alltid 
søker etter Bluetooth-enheter.

A

Når du har slått av X4-øreproppene, 
trykker og holder du inne
midtknappen til indikatorlampen
blinker rødt/grønt. Du vil høre 
talemeldingen «KLAR TIL 
SAMMENKOBLING. LAST NED 
JAYBIRD-APPEN FOR Å FÅ 
VEILEDNING MED OPPSETTET.Søker …

SAMMENKOBLING

B
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C

D

SAMMENKOBLING

Velg Jaybird X4 fra listen over 
oppdagede enheter.

Når X4-øreproppene er tilkoblet 
telefonen/musikkenheten, hører du 
talemeldingen «Tilkoblet».  
Nå er du klar til å lytte til musikk.

Hvis sammenkoblingen ikke fungerer, slår du av øreproppene ved å trykke 
på midtknappen til den røde indikatorlampen lyser og du hører en synkende 
Slå av-tone. Når øreproppene er slått av, gjentar du trinnene A–D.

MERK: Den første gangen du slår på X4-proppene etter en tilbakestilling,  
er de i sammenkoblingsmodus.

Jaybird X4
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FINNE DEN PERFEKTE PASSFORMEN

Hvis du planlegger å bruke 
Jaybird X4 til idrettsformål, 
anbefaler vi at du plasserer den 
over øret.

Vi anbefaler at du velger en passform 
basert på hvordan du planlegger å bruke 
Jaybird X4.

Over øret Under øret

VELGE OPPSETT BASERT PÅ BRUK
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A

B C

FINNE DEN PERFEKTE PASSFORMEN
1. MONTERE FINNENE

Legg X4 foran deg 
med den innebygde 
fjernkontrollen 
på venstre side. 
Bytt finnene til motsatt 
side slik at finnen med 
L-merkingen (venstre) 
nå er på samme side 
som fjernkontrollen.

Roter finnene så de 
peker mot ledningen, 
som vist på figuren.

Plasser X4 over 
øret med fjernkontrollen 
på venstre side.

L2

RL
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FINNE DEN PERFEKTE PASSFORMEN
2. VELGE PROPPER OG FINNER I RIKTIG STØRRELSE

B CHvis øreproppene ikke er behagelige 
eller kjennes løse ut, kan du prøve 
propper og/eller finner av andre 
størrelser. Du kan også prøve 
ComplyTM-skumørepropper eller 
fjerne finnene helt. Vær tålmodig, 
det kan ta litt tid å finne den 
perfekte stilen og passformen.

Når du er fornøyd med 
passformen, går du videre til 
trinn 3.

A Start med å bruke propper 
i størrelse 1 og finner i størrelse 
2 og sett øreproppene godt 
inn i øret når øretelefonen er 
plassert over øret.

Høyre
Øre

Venstre
Øre
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A

B

FINNE DEN PERFEKTE PASSFORMEN
3. HURTIGKLEMME

Hurtigklemmen holder ledningen borte fra nakken og 
skuldrene. Det er spesielt viktig for ved bruk over øret.

Sett X4-øreproppene i ørene dine.

Ta tak i ledningen under klemmen med én hånd. 
Med den andre hånden justerer du klemmen opp 
eller ned til ledningen er lang nok til å gi en god 
passform uten overdreven slakkhet.
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FINNE DEN PERFEKTE PASSFORMEN

Hvis du planlegger å bruke Jaybird 
X4 til uformell bruk, anbefaler vi at 
du plasserer den under øret.

Over øret Under øret
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B CA

FINNE DEN PERFEKTE PASSFORMEN
1. VELGE PROPPER OG FINNER I RIKTIG STØRRELSE

Start med å bruke propper i størrelse 
1 og finner i størrelse 2 og sett 
øreproppene godt inn i øret når 
øretelefonen er plassert under øret. 
Fjernkontrollen skal være på høyre side.

Hvis øreproppene ikke er behagelige 
eller kjennes løse ut, kan du prøve 
propper og/eller finner av andre 
størrelser. Du kan også prøve 
ComplyTM-skumørepropper eller fjerne 
finnene helt. Vær tålmodig, det kan 
ta litt tid å finne den perfekte stilen 
og passformen.

Når du er fornøyd med 
passformen, er du klar til å sette 
i gang.

Høyre
Øre

Venstre
Øre
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FINNE DEN PERFEKTE PASSFORMEN
2. SKJORTEKLIPS

Du kan bruke den medfølgende skjorteklipsen til å feste 
X4-øreproppene på baksiden av skjorten.

A

B

Du må eventuelt fjerne hurtigklemmen før du 
bruker skjorteklipsen.

Den lange siden av skjorteklipsen skal være 
på utsiden av skjorten.
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DETALJERT VEILEDNING
KNAPPEFUNKSJONALITET

AV/PÅ

Slå øreproppene PÅ: Trykk og hold inne 
midtknappen til du hører en stigende Slå på-
tone og indikatorlampen blinker grønt. 

Slå øreproppene AV: Trykk og hold inne 
midtknappen til du hører en synkende Slå  
av-tone og indikatorlampen lyser rødt før 
den slukkes.

LANGT TRYKK
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DETALJERT VEILEDNING
SPILLER AV MUSIKK

Spill av eller sett en sang eller video på pause med et kort trykk på midtknappen.

Du kan hoppe over en sang med et langt trykk på knappen Vol. +.

Du går tilbake med et langt trykk på knappen Vol -.

Du justerer volumet opp (+) eller NED (-) ved å trykke på Vol. + eller Vol. -.

Du aktiverer taleassistenten (Siri eller Google Now) med et langt trykk på  midtknappen.

TRYKK LANGT TRYKK

VOLUM OPP HOPP FREMOVER

SPILL AV / PAUSE TALEASSISTENT

VOLUM NED HOPP BAKOVER
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DETALJERT VEILEDNING
TELEFONANROP

Godta et anrop : trykk på midtknappen.

Avvise etanrop : langt trykk på midtknappen.

Dempe eller oppheve demping av et anrop: et langt trykk på knappen Vol -.

Ringe opp et nummer på nytt: dobbelttrykk på midtknappen.*

Endre volumet med + eller - : trykk på knappen Vol + eller Vol -.

*Ventemodus: Er på, men spiller ikke av musikk eller er opptatt i en telefonsamtale.

TRYKK DOBBELTTRYKKLANGT TRYKK

VOLUM +

BESVAR/AVSLUTT 
ANROP

AVSLÅ ET ANROP RING PÅ NYTT

VOLUM – DEMP / OPPHEV 
DEMPING
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DETALJERT VEILEDNING
JAYBIRD-APPEN

+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

Jaybird X4
87%

54%10:23 AM

Du kan bruke Jaybird-appen til å tilpasse lydprofilen på X4-øreproppene. 
Du kan også aktivere Finn proppene mine for å spore øreproppene dine 
hvis de blir borte. Koble øreproppene til Jaybird-appen for å se om en 
fastvareoppdatering er tilgjengelig.

De nye lydinnstillingene lagres direkte på øreproppene så du kan spille 
av tilpasset lyd på alle enheter, uansett hvilke enheter du bruker og hvor 
du tar de med deg.
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1

2

3

DETALJERT VEILEDNING
MULTIPOINT – TILKOBLING TIL FLERE ENHETER

Med Multipoint kan du koble til to enheter samtidig. Du kan for eksempel koble til den bærbare 
PC-en og mobiltelefonen samtidig. Mens du lytter til musikk på den bærbare PC-en, kan du også 
besvare innkommende anrop på telefonen.

Sørg for at øreproppene dine er oppdaterte.  
Koble til Jaybird-appen for å se om en 
fastvareoppdatering er tilgjengelig.

Pass på at X4-proppene er sammenkoblet og tilkoblet 
begge enhetene. Følg fremgangsmåten for 
sammenkobling på side 5–6.

Kontroller at bare de to enhetene du vil koble til,  
er på og i nærheten.

X4 kan huske opptil åtte sammenkoblede Bluetooth®-enheter 
og være aktivt tilkoblet to enheter samtidig. 
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DETALJERT VEILEDNING
SMARTKLOKKER

Apple WatchOS Android Wear GarminSamsung

Med den riktige smartklokken kan du la mobiltelefonen ligge igjen hjemme. Bare synkroniser musikken med smartklokken og koble sammen X4 
og smartklokken. Se brukerveiledningen til smartklokken hvis du vil vite hvordan du kobler den sammen med en Bluetooth-enhet.
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1 2 3

FEILSØKING
Myk tilbakestilling: Hvis øreproppene dine ikke svarer, legger du X4 i ladestasjonen og kobler USB-laderkabelen til en strømkilde. 
Dette slår av proppene og kjører en myk tilbakestilling.

Tilbakestill til fabrikkinnstillingene: Hvis dette ikke løser problemet, anbefaler vi at du tilbakestiller øreproppene til 
fabrikkinnstillingene. Før du starter denne prosessen, må du velge GLEM eller FJERN X4-enheten i Bluetooth-listen over oppdagede 
enheter på telefonen eller musikkenheten.

Sett øreproppene 
i sammenkoblingsmodus. 
Trykk og hold inne 
midtknappen til øreproppene 
slås av. Deretter trykker du 
og holder inne midtknappen 
i 5 sekunder til du ser at 
indikatorlampen blinker 
rødt og grønt.

Når indikatorlampen
blinker, trykker du på 
midtknappen to ganger.

Indikatorlampen blinker 
to ganger og du hører et 
pipesignal.

Deretter er øreproppene 
tilbakestilt og klare til 
sammenkobling. Gå til 
telefonens/musikkenhetens 
Bluetooth-meny, og velg X4 for 
å sammenkoble dem på nytt.
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SPESIFIKASJONER

Bluetooth-versjon 4.1, Multipoint

Kodek AAC, SBC, modifisert SBC

Profil Handsfree, headset, A2DP, AVCRP, SPP

Effektivt rekkevidde 10 meter (30 fot)

Spilletid 8 timer*

Strøm Bluetooth-headset: 5,0 V , 1A

Ladetid 2 t

Hurtiglading 10 min lading = 1 t spilletid

Dimensjoner øreproppstørrelse 13 x 24 mm, kabellengde 490 mm

Vekt Ca 14,7 g (uten finner og propper)

* Spilletid og ventetid kan variere avhengig av bruksforholdene. Hvis du legger til ekstra bass i lydprofilen via Jaybird-appen, reduseres spilletiden.
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GARANTI, ADVARSLER OG SIKKERHET
Informasjon om full garanti, pleie og vedlikehold på:

jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399

ADVARSEL: På grunn av de isolerende egenskapene til disse hodetelefonene må du ikke bruke den mens du kjører eller sykler, der det finnes biltrafikk, eller under andre aktiviteter der det kan være farlig å ikke høre 

omgivelseslyder. Bruk av disse hodetelefonene ved for høy lydstyrke kan føre til permanent hørselsskade. Juster alltid ned volumet før bruk. Vær forsiktig når du setter inn gjenstander i øregangen, bruk på egen risiko. 

Ikke bruk enheten mens den er koblet til en strømkilde fra 110 V- eller 220 V-uttak.

Copyright 2018 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OG JAYBIRD-LOGOEN ER VAREMERKER ELLER REGISTRERTE VAREMERKER SOM TILHØRER LOGITECH EUROPE S.A. OG/ELLER DERES TILKNYTTEDE SELSKAPER 

I USA OG ANDRE LAND. BLUETOOTH®-ORDMERKET OG -LOGOENE ER REGISTRERTE VAREMERKER SOM TILHØRER BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OG GOOGLE PLAY-LOGOEN ER VAREMERKER SOM TILHØRER 

GOOGLE LLC. APPLE, APPLE-LOGOEN, IPHONE OG IPAD ER VAREMERKER SOM TILHØRER APPLE INC., OG ER REGISTRERT I USA OG ANDRE LAND. APP STORE ER ET TJENESTEMERKE FOR APPLE INC. ANDRE 

VAREMERKER TILHØRER SINE RESPEKTIVE EIERE. ENHVER BRUK AV SLIKE MERKER AV LOGITECH GJØRES UNDER LISENS ELLER MED TILLATELSE.

RENGJØRE ØREPROPPENE
Det er viktig at du holder Jaybird-øreproppene rene for sikker og hygienisk bruk. 

VIKTIG: Du må IKKE forsøke å rengjøre øreproppene uten å fjerne dem fra hodetelefonene. Hvis de delikate kretsene inne i Jaybird-øreproppene blir våte, kan det føre til permanent skade.

1. Ta godt tak i proppen med den ene hånden og i øretelefonen med den andre. Fjern forsiktig proppen fra øretelefonen.

2. Bruk en klut som er fuktet med varmt vann og mild såpe, til å fjerne skitt og ørevoks fra proppen. Du må IKKE bruke sterke rengjøringsmidler.

3. Skyll av og la proppene tørke helt før du setter dem på øretelefonene igjen.

4. Skyv forsiktig proppene inn på øretelefonene igjen.

VANNTETT
Jaybird X4-øreproppene har vanntetthetsvurdering IPX7. X4-øreproppene er utviklet for å tåle regn, gjørme og utendørsaktiviteter. 

Jaybird-hodetelefoner er ikke utviklet for svømming, dusjing eller eksponering for basseng- eller sjøvann. Ved eksponering for salt- eller klorvann, skyller du hodetelefonene forsiktig med ferskvann og lufttørker dem før bruk.

Ladeetuiet er ikke vanntett, så pass på at hodetelefonene er helt tørre før du lader dem. 
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Du finner videoveiledninger på jaybirdsport.com

TA ANSVAR FOR HØRSELEN DIN
Unngå for høye volumnivåer og lengre perioder med lytting. Lengre perioder med lytting ved høye volumnivåer kan føre til permanent 
hørselsskade.

Du må ikke bruke dem i nærheten av veitrafikk.

PLEIE OG VEDLIKEHOLD
Rengjør proppene regelmessig for å fjerne smuss og ørevoks. Når du skal rengjøre dem, fjerner du proppene fra øretelefonene og tørker 
forsiktig av støv og olje med en tørr klut. Du må bruke varmt vann og mild såpe for å fjerne ørevoks og smuss. Skyll og tørk dem helt før 
du setter dem på igjen. 

Du må passe på at øreproppene er tørre og helt fri for svette og vann før du lader dem. 

WEB-621-001304.003

© 2018 Logitech. Logitech, Jaybird og Jaybird-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Logitech 
Europe SA og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og andre land. 


