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TERVETULOA

JAYBIRD VISTA
Yksityiskohtaiset video-ohjeet löydät vierailemalla osoitteessa jaybirdsport.com/support/

Lue tärkeät turvallisuusvaroitukset tuoteturvallisuustiedoista, ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä.

6 T + 10 T LATAUSKOTELO

HIEN- JA VEDENKESTÄVÄ (IPX7)

URHEILUUN SOPIVA – JÄMÄKKÄ JA MUKAVA

5 MIN = TUNTI TOISTOAIKAA

HUIPPUÄÄNET MUKAUTETTAVALLA TAAJUUSKORJAIMELLA

MUSIIKKI JA PUHELUT

http://jaybirdsport.com/support/
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USB-latausjohto

Silikonigeelityynyt (koot 1, 2 ja 3)

Aidosti langattomat korvanapit

Latauskotelo

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
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TUOTTEEN YLEISKATSAUS

Geelityynyt urheiluun

Monitoimipainike

Mikrofoni

Latauskotelon merkkivaloKotelon painike

Magneettiliittimet
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Vista -korvanappeihin on valmiiksi asennettu koon 2 (M-koko) 
geelityynyt. Niissä on L- ja R- merkinnät vasenta ja oikeaa 
korvaa varten.

Laita korvanapit tukevasti korviisi kuvan osoittamalla tavalla.

Jos korvanapit eivät tunnu mukavilta tai ne tuntuvat löysiltä tai 
liian tiukoilta, kokeile eri kokoisia geelityynyjä (koot 1 tai 3). 

Ole kärsivällinen, täydellisen istuvuuden löytämiseen voi mennä 
jonkin aikaa.

A

B

C

SOVITTAMINEN
Sovitusohjeita saat asentamalla Jaybird-sovelluksen tai osoitteesta 
www.jaybirdsport.com/support/vista

Eri korvissa voi käyttää eri kokoisia geelityynyjä.

VASEN/OIKEA
KOKO

L L

2

http://www.jaybirdsport.com/support/vista
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Korvanapit alkavat latautua heti, kun asetat
ne latauskoteloon ja suljet kannen. Latauskotelon merkkivalo 
näyttää latauksen tilan:

Valkoinen sykkii = Lataus käynnissä
Valkoinen palaa tasaisesti = Täysi lataus

Viiden minuutin latauksella saat jopa tunnin toistoaikaa.
Korvanappien täyteen lataamiseen saattaa kulua jopa kaksi 
tuntia, jos ne ladataan täysin tyhjästä tilasta.

LATAAMINEN – KUULOKKEET
Jaybird Vista tarjoaa täyteen ladattuna kuusi tuntia toistoaikaa. Latauskotelon avulla saat puolitoista lisälatausjaksoa eli 10 tuntia 
lisää toistoaikaa.



6

LATAAMINEN – KOTELO
Latauskotelon lataaminen täysin tyhjästä tilasta kestää noin 3,5 tuntia.

Kun kotelo on suljettu, kytke USB-C-latausjohto latauskotelon 
etuosaan. Kotelon merkkivalo näyttää latauksen tilan:

Merkkivalo palaa punaisena = latauskotelon akku on vähissä
Valkoinen sykkii = Lataus käynnissä
Valkoinen palaa tasaisesti = Täysi lataus
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Aseta molemmat 
korvanapit latauskoteloon 
ja sulje kansi.

Avaa latauskotelo ja 
paina kotelon painiketta 
kunnes merkkivalo alkaa 
vilkuttaa valkoista. 

Siirry Bluetooth-
äänilaitteesi Bluetooth-
asetuksiin ja valitse 
Jaybird Vista. Kun pariliitos 
on muodostettu, kotelon 
valkoinen merkkivalo 
sammuu. 

A B C

PARILIITOS

Jaybird Vista

Muodosta pariliitos Bluetooth-äänilaitteen kanssa seuraavien ohjeiden avulla.
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
SÄÄTIMET – PÄÄLLÄ/POIS

AUTOMAATTINEN VIRTA PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ

MANUAALINEN VIRTA PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ

Virta POIS – Korvanappien laittaminen latauskoteloon sammuttaa 
ne automaattisesti.
Virta PÄÄLLE – Korvanappien poistaminen latauskotelosta kytkee virran 
automaattisesti päälle. 

Kun korvanapit ovat pois latauskotelosta ja niitä ei käytetä, virta katkeaa 
automaattisesti noin 15 minuutin kuluttua. 

POIS PÄÄLTÄ –Paina pitkään joko vasenta tai oikeaa painiketta,  
jos haluat sammuttaa molemmat korvanapit. 
Virta PÄÄLLE – Lyhyt painallus tai pitkä painallus kytkee virran 
vain painettuun korvanappiin. Kytke virta toiseenkin korvanappiin 
painamalla sitäkin. 
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
SÄÄTIMET – MUSIIKKI JA PUHELUT

MUSIIKIN TOISTO PUHELUT

PAINALLUS TOISTO/TAUKO VASTAA/LOPETA 
PUHELUN ÄÄNI YLÖS

KAKSI PAINALLUSTA
SEURAAVA KAPPALE HYLKÄÄ PUHELU

PITKÄ PAINALLUS
POIS KÄYTÖSTÄ

  Kytke virta korvanappeihin ottamalla ne kotelosta 
tai painamalla pitkään.

*Voit mukauttaa yhden tai kaksoispainalluksen toimintoja 
Jaybird-sovelluksessa
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
JAYBIRD-SOVELLUKSELLA

+
CUSTOMIZE

JAYBIRD SIGNATURE

WARMTH

WARMTH

REMOVE SHARPNESS

JAYBIRD ENHANCED

EXTENDED LISTENING

R & B FREAK

Jaybird Vista

54%10:23 AM

Jaybird-sovelluksella voit

•  mukauttaa Vista -korvanappien ääniprofiilia

•  vaihtaa korvanappien ääniohjeiden kieltä

•  ottaa käyttöön Etsi nappikuulokkeet -toiminnon, jolla voit 
selvittää korvanappien sijainnin

•  käyttää Löydä istuvuus -toimintoa, jonka avulla voit saada 
korvanapit istumaan täydellisesti

•  päivittää korvanapit, kun uusia ominaisuuksia ja parannuksia 
on saatavilla.

Uudet ääniasetukset tallennetaan korvanappeihin, joten voit ottaa 
mukautetun äänen mukaasi missä tahansa laitettasi käytätkin. 
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
JAYBIRD-SOVELLUKSELLA

Jaybird Vista

54%10:23 AM

TALLENNA
Tallenna uudet esiasetukset 
ohjauspaneeliin, josta voit 
helposti käyttää kaikkia 
suosikkiääniasetuksiasi.

HISTORIA
Selaa muutoshistoriaa.

LAITE
Katso yhdistetyn laitteen 
ja akun tila.

MUSIIKKI
Etsi juoksua tahdittavia 

soittolistoja.

KUULOKKEET
Säädä asetuksia korvanapeissa.

ÄÄNI
Mukauta ääniasetukset. 

Muutokset tallennetaan Vista-
kuulokkeisiin.
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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

SÄÄDINPAINIKKEET
Mukauta korvanappien säätimiä. 

ÄÄNIOHJEET
Ota ääniohjeet käyttöön tai 

poista ne käytöstä. 

NIMI
Nimeä korvanapit uudelleen, 

jotta löydät ne laitteissa helposti.

ETSI NAPPIKUULOKKEET
Hukkasitko toisen 
nappikuulokkeen? 
Selvitä reaaliaikaisesti 
minne jätit sen.

OPETUSOHJELMAT
Vinkkejä korvanappien 
mahdollisimman 
tehokkaaseen käyttöön.

YKSITYISKOHTAISET OHJEET
JAYBIRD-SOVELLUKSELLA
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
ÄLYKELLOT

Apple WatchOS Android Wear GarminSamsung

Kun sinulla on oikea älykello, voit jättää puhelimesi kotiin. Synkronoit vain musiikin älykelloon ja pariliität  
Vistan älykelloon. Lisätietoja älykellosi pariliitoksen muodostamisesta löydät älypuhelimesi käyttöohjeesta.
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YKSITYISKOHTAISET OHJEET
YHDISTÄMISVINKIT

LAITTEEN PARHAAT 
PAIKAT

Voit käyttää joko yhtä (vasenta tai oikeaa) tai molempia kuulokkeita 
muodostaaksesi yhteyden äänilaitteeseen. Jos käytät vain yhtä kuuloketta, 
jätä toinen kuuloke koteloon.

Jotta Bluetooth toimii mahdollisimman hyvin, vähennä korvanappien 
ja äänilaitteen välistä etäisyyttä. Suosittelemme äänilaitteen pitämistä 
käsivarsikotelossa tai vyön taskussa.
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VIANMÄÄRITYS
Pehmeä nollaus: Jos kuulokkeet eivät vastaa, laita Vista latauskoteloon, sulje kotelo vähintään viideksi sekunniksi ja kytke 
kotelo lataukseen. Tällöin kuulokkeiden virta katkeaa ja ne suorittavat pehmeän nollauksen.

Tehdasasetuspalautus: Jos edellinen ei ratkaise ongelmaa, suosittelemme palauttamaan korvanapit alkuperäisiin tehdasasetuksiin. 
Ennen palautuksen aloittamista UNOHDA tai POISTA Vista laitteen Bluetooth-valikosta kaikissa liitetyissä äänilaitteissasi.

Laitekäynnistys: Jos akussa on virtaa, mutta laite ei käynnisty etkä kuule merkkiääniä, pidä kuulokepainiketta painettuna 20 sekuntia. 
Pane kuuloke takaisin koteloon, odota viisi sekuntia ja ota sitten kuuloke kotelosta.

Aseta molemmat 
korvanapit latauskoteloon 
ja sulje kansi.

Avaa latauskotelo 
ja paina kotelon 
painiketta kunnes 
merkkivalo alkaa 
vilkuttaa valkoista.

Kun kotelon merkkivalo 
vilkuttaa valkoista, 
paina kotelon 
painiketta kahdesti. 

Merkkivalo vilkkuu 
vaaleanpunaisena. 
Kun vilkkuminen päättyy, 
sulje kotelo. 

Palautus on valmis ja voit 
pariliittää korvanapit. 
Siirry äänilaitteen 
Bluetooth-valikkoon 
ja valitse Jaybird 
Vista muodostaaksesi 
pariliitoksen uudelleen.

A B C D
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TEKNISET TIEDOT

Bluetooth-versio 5.0

Koodekki SBC

Profiili HFP laajakaistaisella puheella, A2DP, AVCRP, SPP

Tehollinen alue 10 metriä (30 jalkaa)

Toistoaika 6 tuntia*

Virta Bluetooth-kuulokemikrofoni: 5,0 V , 1A

Latausaika 2 tuntia

Pikalataus 5 min = tunti toistoaikaa

Mitat 20,3 (l) × 15,3 (s) × 17,9 (k) mm (kuulokkeiden koko) / 74 (l) × 36,4 (s) × 24,5 (k) mm (kotelon koko)

Paino Nappikuulokkeet: n. 4,8 g (ilman geelityynyjä) Kotelo: n. 32 g (ilman kuulokkeita)

* 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 korvanappien 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 korvanappien 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 2019 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.

GEELITYYNYJEN PUHDISTAMINEN

Jaybird-korvanappien geelityynyjen puhdistaminen on välttämätöntä turvallisen ja hygieenisen käytön varmistamiseksi.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ yritä puhdistaa korvatyynyjä irrottamatta niitä ensin korvanapeista.

1. Tartu geelityynyyn lujasti yhdellä kädellä ja korvanappiin toisella. Irrota geelityyny varovasti korvanapista.

2. Käytä lämpimään veteen ja mietoon saippuaan kostutettua liinaa lian ja korvavahan poistamiseksi geelityynystä. ÄLÄ käytä voimakkaita puhdistusaineita.

3. Huuhtele ja kuivaa geelityynyt kokonaan, ennen kuin laitat ne takaisin korvanappeihin.

4. Työnnä geelityynyt varovasti takaisin korvanappeihin.

VEDENKESTÄVÄ

Jaybird Vista -korvanappien vesitiiviysluokitus on IPX7. Vista -korvanapit on suunniteltu kestämään sadetta, kuraa ja seikkailuja ulkoilmassa. 

Jaybird-korvanappeja ei ole suunniteltu uintiin tai suihkussa käyntiin eikä altistumiselle allas- tai merivedelle. Jos korvanapit altistuvat suolaiselle tai klooratulle vedelle, huuhtele ne varovasti puhtaalla vedellä ja ilmakuivaa 

ennen käyttöä.

Latauskotelo ei kestä vettä, joten varmista, että korvanapit ovat täysin kuivat ennen lataamista. 

http://jaybirdsport.com/warranty
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Ohjevideo osoitteessa jaybirdsport.com

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 geelityynyihin kertynyt lika ja vaha säännöllisesti. Poista geelityynyt 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. 

WEB-621-001418.006

© 2019 Logitech. Logitech, Jaybird ja Jaybird-logo ovat Logitech Europe SA:n ja/tai sen yhdysvaltalaisten tytäryhtiöiden 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 

http://jaybirdsport.com

