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VELKOMMEN

JAYBIRD VISTA
Der er en detaljeret videovejledning på jaybirdsport.com/support/

Læs sikkerhedsadvarslerne med vigtige produktsikkerhedsoplysninger inden installation eller brug af produktet.

6-TIMERS- + 10-TIMERS-OPLADNINGSETUI

SVED- OG VANDAFVISENDE (IPX7)

TIL SPORTSBRUG – SIKRE OG BEHAGELIGE

5 MIN. = 1 TIMES AFSPILNINGSTID

KVALITETSLYD MED EQAUALIZER

MUSIK OG OPKALD

http://jaybirdsport.com/support/
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USB-kabel til opladning

Silikoneørepuder (størrelse 1/2/3)

Fuldstændigt trådløse høretelefoner

Opladningsetui

KASSEN INDEHOLDER
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PRODUKTOVERSIGT
Ørepuder  

til sportsbrug

MULTI- 
FUNKTIONSKNAP

Mikrofon

Opladningsetui med LED-indikatorEtuiknap

Magnetiske forbindere
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Dine Vista øretelefoner er udstyret med størrelse 2 (mellem) 
ørepuder, når du tager dem ud af kassen. De er mærket 'L' og 'R' 
for venstre og højre øre.

Placer disse fast i dine ører som vist på illustrationen.

Hvis øretelefonerne ikke sidder behageligt eller sidder for løst 
eller for stramt kan du prøve med ørepuder i en anden størrelse 
(størrelse 1 eller 3). 

Det kan tage lidt tid inden du finder den helt perfekte pasform.

A

B

C

KOMFORT
Download Jaybird-appen eller besøg www.jaybirdsport.com/support/vista for at få 
tip til hvordan du opnår den bedst mulige komfort

Det er ret almindeligt at have brug for forskellige størrelser ørepuder 
i hvert øre.

VENSTRE/ 
HØJRESTØRRELSE

L L

2

http://www.jaybirdsport.com/support/vista
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Opladningen af øretelefonerne starter så snart du placerer
dem i opladningsetuiet og lukker låget. Opladningsetuiets 
LED-indikator viser opladningsstatus:

Indikatoren blinker med hvidt lys = Oplader
Indikatoren lyser hvidt = Fuldt opladet

En opladning på 5 minutter giver dig op til 1 times 
afspilningstid.
En fuld opladning af øretelefonerne kan tage op til 2 timer 
hvis de oplades fra en afladet tilstand.

OPLADNING – ØRETELEFONER
Med Jaybird Vista får du 6 timers afspilningstid når øretelefonerne er helt opladede. Opladeretuiet giver mulighed for halvanden yderligere 
genopladninger eller 10 timers ekstra afspilningstid.
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OPLADNING – ETUI
Det tager ca. 3,5 timer at oplade dit etui fra en fuldt afladet tilstand.

Sørg for at etuiet er lukket og sæt USB-C-opladerkablet 
i på forsiden af opladeretuiet. Opladningsetuiets LED-indikator 
viser ladestatus:

Indikatoren lyser rødt = etuiets batteriniveau er lavt
Indikatoren blinker med hvidt lys = Oplader
Indikatoren lyser hvidt = Fuldt opladet
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Placer begge øretelefoner 
i opladeretuiet, og luk låget.

Åbn opladningsetuiet, 
og tryk og hold på 
etui-knappen indtil 
indikatoren begynder 
at blinke med hvidt lys. 

Gå ind i Bluetooth-
indstillingerne på 
enheden, og vælg 
Jaybird Vista. 
Når forbindelsen 
er oprettet, vil den 
hvide LED-indikator 
blive slået fra. 

A B C

ETABLERING AF BINDING

Jaybird Vista

Følg trinnene nedenfor hvis du vil oprette binding til en anden enhed
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DETALJERET VEJLEDNING
KONTROLKNAPPER – TIL/FRA

AUTOMATISK TÆND/SLUK

MANUELT TÆND/SLUK

SLUK - Når du sætter dine øretelefoner i opladeren vil de automatisk 
blive slået fra.
TÆND - Når du fjerner dine øretelefoner fra opladeren vil de automatisk 
tænde. 

Når dine øretelefoner er ude af opladeren og ikke bliver brugt slukker 
de automatisk efter ca. 15 minutter. 

SLUK – Tryk og hold enten den venstre eller højre knap nede for at slukke 
begge øretelefonerne. 
TÆND – Et kort tryk  eller langt tryk tænder kun den pågældende 
øretelefon. Gentag samme procedure på den anden øretelefon for 
at tænde den. 
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DETALJERET VEJLEDNING
KONTROLKNAPPER – MUSIK OG OPKALD

AFSPILNING AF MUSIK OPKALD

TRYK AFSPIL/PAUSE BESVAR/AFSLUT 
OPKALD

TO TRYK
NÆSTE SANG AFVIS OPKALD

LANGT TRYK
FRA

  For at tænde for øretelefonerne skal du tage dem ud 
af etuiet eller trykke på knappen i længere tid.

*Du kan tilpasse funktionerne for et enkelt eller dobbelt tryk 
i Jaybird-appen
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DETALJERET VEJLEDNING
JAYBIRD-APPEN

+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

Jaybird Vista

54%10:23 AM

Med Jaybird-appen kan du gøre følgende:

•  Tilpasse lydprofilen til dine Vista-øretelefoner.

•  Ændre sprog for dine øretelefoners stemmekommandoer.

•  Indstille funktionen 'Find øretelefonerne' for at kunne se hvor 
dine øretelefoner er.

•  Bruge funktionen 'Find din pasform' til at finde den rigtige 
pasform for dine øretelefoner.

•  Opdatere dine øretelefoner, når nye funktioner og 
forbedringer bliver tilgængelige.

Lydindstillingerne gemmes direkte på øretelefonerne så du altid har 
din tilpassede lyd med dig, uanset hvor du er og hvilken enhed du 
afspiller musik på. 
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DETALJERET VEJLEDNING
JAYBIRD-APPEN

Jaybird Vista

54%10:23 AM

GEM
Gem din nye indstilling 
på dit dashboard så du har 
nem adgang til alle dine 
foretrukne lydindstillinger.

HISTORIK
Gennemse en oversigt over 
dine ændringer.

ENHED
Se den forbundne enhed 
og batteristatussen.

MUSIK
Find afspilningslister til at give 

dig energi til løbeturen.

ØRETELEFONER
Juster indstillingerne 
på dine øretelefoner.

LYD
Tilpas lydindstillingerne. 

Ændringerne gemmes i Vista-
øretelefonerne.
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54%10:23 AM

HEADPHONES

Jaybird Vista
CONNECTED

VOICE
PROMPTS

ENG

AUTO
OFF

NAME

SUPPORT & FEEDBACK

NAME YOUR BUDS

FIND YOUR FIT

Jaybird Vista

BUTTON
CONTROLS

FIND
MY BUDS

Jaybird Vista

KONTROLKNAPPER
Tilpas dine øretelefoners 

kontroller. 

STEMMEKOMMANDOER
Slå stemmekommandoer til og fra. 

NAVN
Omdøb øretelefonerne så du nemt 

kan finde dem på dine enheder.

FIND ØRETELEFONERNE
Har du mistet en af dine 
øretelefoner? Find ud af 
hvor den er i realtid.

SELVSTUDIER
Find tip om hvordan 
du får mest muligt ud 
af øretelefonerne.

DETALJERET VEJLEDNING
JAYBIRD-APPEN
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DETALJERET VEJLEDNING
SMARTURE

Apple WatchOS Android Wear GarminSamsung

Med det rette smartur kan du lade telefonen være derhjemme. Du skal blot synkronisere musikken til uret og etablere 
binding mellem Vista-øretelefonerne og uret. Du kan læse om hvordan du etablerer binding til en Bluetooth-enhed, 
i brugervejledningen til dit smartur.
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DETALJERET VEJLEDNING
TILSLUTNINGSTIPS

IDEEL ENHED 
PLACERINGER

Du kan bruge en (enten venstre eller højre øretelefon) eller begge 
øretelefoner til at tilslutte til lydenheden. Hvis du kun bruger den ene 
øretelefon, skal du lade den anden være i etuiet for at få det bedste resultat.

For at få den bedst mulige Bluetooth-forbindelse skal du forsøge at 
reducere afstanden mellem øretelefonerne og din lydenhed. Prøv at have din 
lydenhed på et bind omkring armen eller i en bæltelomme.
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PROBLEMLØSNING
Genstart: Hvis dine øretelefoner ikke reagerer, skal du placere dine Vista i opladningsetuiet, lukke låget i mindst 5 sekunder 
og sætte etuiet til opladning. Derved slukkes og genstartes øretelefonerne.

Gendannelse af fabriksindstillinger: Hvis det ikke løser problemet, anbefaler vi at nulstille øretelefonerne sådan at de vender 
tilbage til fabriksindstillingerne. Før du starter denne proces skal du vælge GLEM eller FJERN ud for din Vista-enhed 
på Bluetooth-menuen på alle dine tilsluttede lydenheder.

Tvungen genstart: Hvis enheden ikke tænder, og du ikke hører nogen toner selvom der er strøm i batteriet, skal du trykke 
på øretelefonknappen, holde den nede i 20 sekunder og derefter slippe den. Læg øretelefonen tilbage i etuiet, vent i 5 sekunder, 
og tag derefter øretelefonen ud af etuiet.

Placer begge øretelefoner 
i opladeretuiet, 
og luk låget.

Åbn opladningsetuiet, 
og hold knappen på 
etuiet nede indtil LED-
indikatoren begynder 
at blinke hvidt.

Mens LED-indikatoren 
på opladningsetuiet  
blinker hvidt, skal du 
trykke på knappen 
på etuiet to gange. 

LED-indikatoren 
vil blinke lyserødt. 
Luk etuiet når 
den stopper. 

Nu er øretelefonerne 
nulstillet og klar til 
at etablere binding. 
Åbn Bluetooth-menuen 
på lydenheden, 
og vælg “Jaybird 
Vista” for at 
genoprette bindingen.

A B C D
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SPECIFIKATIONER

Bluetooth-version 5.0

Codec SBC

Profil HFP med bredbåndstale, A2DP, AVCRP, SPP

Effektiv rækkevidde 10 meter (30 ft.)

Afspilningstid 6 timer*

Strøm Bluetooth-headset: 5,0 V , 1A

Opladningstid 2 timer

Hurtig opladning 5 min. = 1 times afspilningstid

Mål 20,3 (W) x 15,3 (D) x 17,9 (H) mm øretelefonstørrelse / 74 (W) x 36,4 (D) x 24,5 (H) mm etuistørrelse

Vægt Øretelefoner: Ca. 4,8 g (uden ørepuder) Etui: ca. 32 g (uden ørepuder)

* Afspilnings- og standbytiden afhænger af hvordan du bruger øretelefonerne. F.eks. reduceres afspilningstiden ved at tilføje mere bas i lydprofilen via Jaybird-appen.
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GARANTI, ADVARSLER OG SIKKERHED
Oplysninger om garanti, pleje og vedligeholdelse:

jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399 (USA)

ADVARSEL: Grundet hovedtelefonernes lydisolerende egenskaber må du ikke bruge dem når kører bil, cykler eller færdes i trafikken sammen med biler og andre køretøjer, samt ved andre aktiviteter hvor det kan være 

farligt ikke at registrere lydene i omgivelserne. Brug af disse hovedtelefoner ved for højt lydniveau kan forårsage permanent høreskade. Skru altid ned for lydstyrken inden brug. Vær altid forsigtig under indførsel af 

genstande i øregangen. Brug på egen risiko. Brug aldrig produktet mens det er tilsluttet et strømstik med 110 V eller 220 V.

Copyright 2019 LOGITECH. LOGITECH, JAYBIRD OG JAYBIRD-LOGOET ER VAREMÆRKER ELLER REGISTREREDE VAREMÆRKER TILHØRENDE LOGITECH EUROPE S.A. OG/ELLER DETS DATTERSELSKABER I USA OG

ANDRE LANDE. ORDMÆRKET BLUETOOTH® OG LOGOER ER REGISTREREDE VARMÆRKER TILHØRERENDE BLUETOOTH SIG, INC. GOOGLE PLAY OG GOOGLE PLAY-LOGOET ER VAREMÆRKER TILHØRENDE GOOGLE

LLC. APPLE, APPLE-LOGOET, IPHONE OG IPAD ER VAREMÆRKER TILHØRENDE APPLE, INC., OG ER REGISTREREDE I USA OG ANDRE LANDE OG OMRÅDER. APP STORE ER ET VAREMÆRKE FOR TJENESTEYDELSER

TILHØRENDE APPLE INC. ANDRE VAREMÆRKER TILHØRER DERES RESPEKTIVE EJERE. ENHVER BRUG AF SÅDANNE MÆRKER TILHØRENDE LOGITECH ER UNDER LICENS ELLER MED TILLADELSE.

RENGØRING AF ØREPUDER

Det er vigtigt at holde Jaybird-øretelefonpuderne rene af hensyn til sikker og hygiejnisk brug.

VIGTIGT: Rengør IKKE ørepuderne uden først at fjerne dem fra øretelefonerne.

1. Tag fat om ørepuden med den ene hånd mens du holder øretelefonen med den anden. Fjern forsigtigt ørepuden fra øretelefonen.

2. Brug varmt vand og mild sæbe på en fugtig klud til at rengøre ørepuden for snavs og ørevoks. Brug IKKE stærke rengøringsmidler.

3. Skyl ørepuderne med vand, og lad dem tørre helt før du sætter dem tilbage på øretelefonerne.

4. Tryk forsigtigt ørepuderne tilbage på plads på øretelefonerne.

VANDTÆT

Jaybird Vista-øretelefonerne er vandafvisende i overensstemmelse med IPX7-klassificeringen. Vista-øretelefonerne er velegnet til udendørs brug og kan tåle regn og mudder. 

Jaybird-øretelefonerne er ikke beregnet til svømning eller brug i brusebad, og bør ikke udsættes for hverken klorholdigt vand eller saltvand. Hvis øretelefonerne udsættes for klorholdigt vand eller saltvand, skal du skylle 

dem forsigtigt med rent vand og derefter lade dem tørre helt, før du bruger dem igen.

Opladningsetuiet er ikke vandafvisende så du skal sørge for at øretelefonerne er helt tørre, før du oplader dem. 

http://jaybirdsport.com/warranty
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Videovejledninger på jaybirdsport.com

PAS PÅ DIN HØRELSE
Undgå at bruge øretelefonerne ved meget høje lydstyrker og i længere tid. Længerevarende brug af øretelefoner 
ved meget høje lydstyrker kan forårsage permanente høreskader.

Brug ikke øretelefonerne i nærheden af trafik.

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE
Rengør ørepuderne regelmæssigt for at fjerne snavs og ørevoks. Ørepuderne rengøres ved at fjerne dem 
fra øretelefonerne og tørre dem forsigtigt af for støv og fedt med en tør klud. Er puderne meget beskidte, 
kan de skylles i varmt vand med mild sæbe. Skyl og tør puderne grundigt inden de sættes på igen.

Kontrollér at øretelefonerne er helt tørre inden du oplader dem. 

WEB-621-001416.006

© 2019 Logitech. Logitech, Jaybird og Jaybird-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Logitech 
Europe S.A. og/eller dets datterselskaber i USA og andre lande. 

http://jaybirdsport.com

