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נרתיק הנשיאה

לפתיחה, יש ללחוץ 
בעדינות בעזרת האגודל 

על הסיליקון הרך עד 
שנחשף קצה המכסה. 
ואז למשוך לאחור את 

המכסה להסרה מלאה.

לסגירה, יש להציב את פינת המכסה 
במקומה, ובתנועות עדינות להכניס 

את הפינה הנגדית למקומה.
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בתוך נרתיק הנשיאה

כבל טעינה   

מארז אביזרים  

S x2 )קטן(M x2 )בינוני(L x2 )גדול(

אטבים לסידור החוטים
)ראה בהמשך(  
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התחל בהתקנה רגילה מתחת לאוזן כדי 
לקבוע את המידה המתאימה לך

תפעול בסיסי
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צד שמאל וצד ימין
שים לב שזווית כריות הקצה של האוזניות פונה פנימה )קדימה( 

בהתאם לכיוון תעלת האוזן שלך.
משמעות הדבר שהכיוון יתהפך בעת התקנה מעל האוזן 

)כמוסבר בהמשך(.

בהרכבה מתחת לאוזן:
כפתורי הבקרה בצד ימין

שמאל ימין
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ביצועי צליל מעולים תלויים בבחירת 
המידה הנכונה

אנחנו אוהבים צליל מצוין. ודא שתוכל לשמוע אותו.
כיוון שלכל אחד מאיתנו אוזניים שונות, זכור לנסות 
את כל המידות. רק אוזניות במידה הנכונה יאפשרו 

לך ליהנות מאיכות צליל אופטימלית ומהתאמה 
מלאה.

כריות קצה מסיליקון

כריות קצה איכותיות מספוג 
 Comply ™ לספורטאים
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COMPLYTM

מתאמים לאוזניים 
 Comply מובחרים מקצף  

שתוכננו באופן ייחודי 
 Jaybird X2 עבור 

מספקים רמה מרבית של 
בידוד רעשים ונוחות. 

TM

3

משכו את האוזן לאחור. החדירו את 
המתאם מקצף בשלמותו לתוך האוזן.

4

החזיקו את המתאם במקומו למשך 
15-30 שניות עד שהקצף מתרחב 

ויותר אטימה.

15-30 שניות

1

התקינו את המתאם מקצף 
.X2 על גבי תיבת הרמקול Comply

Comply דחסו את המתאם מקצף
 על ידי גלגולו בין האצבעות.

2
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Premium Ear Tips

התאמה צמודה: מתרחב כדי לספק התאמה אישית 
והצמדה יוצאת דופן בתוך האוזן. האוזניות שלכם 

יישארו צמודות למקומן בין אם אתם בחדר הכושר, 
על פני מדרונות מושלגים או בתנועה.

נוחּות רכה: קצף “זוכר” ייחודי מספק נוחּות במהלך 
כל היום, תוך כדי מניעת גירוי בתוך האוזן ותחושת 

עייפות.

חסימת רעשים: מאפשר לכם ליהנות מהמוזיקה 
שלכם בסביבה רועשת מבלי להגביר את עוצמת 

הצליל.

חוויית אודיו: יוצר אטימה מיטבית ומתעל את הצליל 
ישירות לתוך תעלת האוזן, באופן שמשנה לחלוטין 

את חוויית ההאזנה.

3

משכו את האוזן לאחור. החדירו את 
המתאם מקצף בשלמותו לתוך האוזן.

4

החזיקו את המתאם במקומו למשך 
15-30 שניות עד שהקצף מתרחב 

ויותר אטימה.

15-30 שניות

1

התקינו את המתאם מקצף 
.X2 על גבי תיבת הרמקול Comply

Comply דחסו את המתאם מקצף
 על ידי גלגולו בין האצבעות.

2
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האוזניות עלולות להחליק מעט החוצה 
מהאוזן. במקרה זה תאבד את שמיעת צלילי 
הבס. לכן עליך להשתמש בסנפירי האוזניים 

כדי לקבע אותן במקומן וכדי לקבל את הצליל 
באיכות הטובה ביותר.

אבטח את האוזניות במקומן בעזרת סנפירי 
אוזניים להתאמה הדוקה
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התאמה מלאה

התקן את סנפירי האוזניים המתאימים 
ביותר כמתואר.

הנחיות להתקנה/לבחירת המידה 
מופיעות בשני העמודים הבאים.

שמאל ימין
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LED הסט את סנפירי האוזניים במלואם לאחור וכסה את נורית ה 
LED תאיר בבירור דרך סנפיר האוזן( )אל תדאג, נורית ה 
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 : זן מתחת לאו
כפתורי הבקרה 

ימין זן  באו

נעל את קצה סנפיר האוזן 
בתוך חלקה העליון של 

אפרכסת האוזן כמתואר.

אתה אמור להשיג 
התאמה מלאה כאשר 
הכרית יוצרת מגע עם 

החלק התחתון, האחורי 
והעליון של אפרכסת 

האוזן.
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בדיקת צליל
צמד את האוזניות אל התקן המוזיקה 

שלך, נגן מוזיקה ובדוק את כריות 
הקצה במידות השונות כדי למצוא את 

המידה המתאימה ביותר ולהשיג את 
ביצועי הצליל הטובים ביותר.

אטימה טובה חיונית כדי ליהנות 
. X2 מאיכות הצליל הגבוהה של האוזניו 

צריך עזרה בצימוד?
.29-32 הוראות צימוד מלאות בעמודים 

אדום/ירוק לסירוגין

לחץ במשך 
4 שניות 

כדי לצמד

הודעה קולית: 
”…SEARCHING

)מחפש…(”

מופעל
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להנאתך
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אפשרות התאמה מעל האוזן
jaybirdsport.com/manuals ראה סרטון הדרכה בווידיאו בכתובת 

אפשרויות מתקדמות
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צד שמאל וצד ימין
שים לב שזווית כריות הקצה של האוזניות פונה פנימה 
)קדימה( וכלפי מעלה בהתאם לכיוון תעלת האוזן שלך.

בעת התקנה מעל האוזן:
כפתורי הבקרה בצד שמאל

שמאל ימין
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התאמה מלאה
התקן את סנפיר האוזן המתאים 

בכיוון ההפוך כאשר הקצה 
המחודד שלו מונח לצד הכבל.

חשוב: בדוק תחילה את המידה 
המתאימה במצב הרכבה מתחת 
לאוזן מכיוון שקשה לעשות זאת 

במצב הרכבה מעל האוזן. כמו כן, 
המידה עשויה להשתנות 

Jaybird אחרים.  שמאלבהשוואה למוצרי  ימין



19

תופסני קיפול הכבלים
השימוש במצב מעל האוזן דורש 

כבלים קצרים ולכן לפני ההתקנה, 
עליך להשתמש בתופסני הכבל כדי 

לקפל את שאריות הכבל.
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”S“ קפל את חלקו האמצעי של הכבל בצורת האות
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3 החריצים שבכל תופסן במתואר  2 מתוך  הכנס את הכבל אל תוך 
)אל תשתמש עדיין בחריצים המעוגלים(.
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—  הרכב את האוזניות, השתמש באצבע המורה כדי לדחוף את קצה סנפיר האוזן למקומו כדי 
לאבטח את כריות הקצה )בפעם הראשונה מומלץ להשתמש במראה(.

—  כאשר כריות-הקצה מאובטחות במקומן, כוונן את מצב תופסני קיפול הכבלים )משיכה 
חזקה מדי תגרום כמובן ליציאת הכריות, שמור על מידה מסוימת של רפיון(.
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הורד את האוזניות, הכנס את הכבל אל תוך החריצים העגולים והרכב שוב את האוזניות. 
עכשיו אתה מוכן לצאת לדרך!
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להנאתך
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הוראות מפורטות
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בתוך האריזה טעינה
X2 — אוזניות בלוטות’ 
Jaybird — תיק נשיאה 

3 זוגות של כריות קצה מסיליקון   —
L )גדול(( M )בינוני(,     )S )קטן(, 

3 זוגות של כריות-קצה איכותיות    —
 M S( ™Comply )קטן(,     מקצף 

L )גדול((    )בינוני(, 
 S( 3 זוגות של סנפירי אוזניים  —

L )גדול(( M )בינוני(,     )קטן(, 
2 תופסני קיפול כבלים  —

מומלץ לטעון את הסוללה לפני השימוש, 
אולם אינך חייב לעשות כן. האוזניות 
X2 מגיעות כשהן טעונות אולם ייתכן 

שעוצמת הטעינה תשתנה.

שים לב לסמל מצב סוללת אוזניות ה 
Bluetooth שבפינה הימנית העליונה של 
iPhone שלך כדי לראות את מצב  מסך ה 

 .X2 סוללת ה 
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הודעה קולית 
 ”BATTERY LOW“

)סוללה חלשה(

  LED מצב נורית 

 טעינה בעזרת
MICRO USB  ?האם האוזניות פועלות

האם הסוללה חלשה?

כ  15 דקות לפני התרוקנותה

אדומה: טעינה
USB -מחובר(: טעונה ירוקה )כאשר כבל ה 

אדומה+ירוקה לסירוגין: מצב צימוד
כבויה: מצב המתנה / האזנה / כבוי

זהה את המגרעת והסר את הכיסוי 
האחורי כדי להגיע אל שקע 

micro USB. טעינה מלאה  הטעינה 
נמשכת כשעתיים והיא מאפשרת 
30 דקות טעינה  8 שעות שימוש. 

90 דקות שימוש. מאפשרות 

:LED במצב המתנה*, לחץ על + או על - ושים לב לנורית ה 
ירוקה = פועלות וטעונות

אדומה = סוללה חלשה
כבויה = כבויות

* מצב המתנה :פועלות אולם לא מחוברות לאף התקן
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צימוד אוזניות עם הטלפון / התקן 
המוזיקה שלך

1.  ודא שהאוזניות כבויות ונמצאות במרחק של עד מטר אחד מהתקן המוזיקה. לחץ על המקש האמצעי 
4 שניות לפחות עד שנורית המצב תהבהב בצבע אדום וירוק לסירוגין  והחזק אותו לחוץ למשך 

ותישמע ההודעה הקולית “Searching for your music device” )מחפש את התקן המוזיקה שלך(.

Bluetooth )לקבלת  Bluetooth וחפש התקני  2.  בטלפון/התקן המוזיקה שלך: הפעל את ממשק ה 
פרטים, עיין בהוראות הטלפון/התקן המוזיקה שלך(.

0000 כאשר תתבקש לעשות כן. 3. בחר ב ”X2” והזן את הסיסמה 

X2 ישמיעו את ההודעה הקולית “headphones connected” )האוזניות מחוברות(.  4. האוזניות 

4 שניות  5.  אם הצימוד לא בוצע בהצלחה, כבה את האוזניות על ידי לחיצה על המקש האמצעי למשך 
לפחות ולאחר מכן בצע שוב את הפעולות המתוארות לעיל.
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לחץ במשך 
4 שניות כדי 

לצמד

מצב צימוד:  
אדום/ירוק לסירוגין

הודעה קולית: 
כאשר אתה שומע את ההודעה “Power on” )פועל(, 

 SEARCHING“ המשך ללחוץ עד שתשמע את ההודעה
FOR YOUR MUSIC DEVICE…” )מחפש את התקן 

המוזיקה שלך(.
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Bluetooth צימוד עם מתאם 
1. הנח את האוזניות ואת הטלפון הנייד במרחק של מטר אחד לכל היותר.

2. העבר את האוזניות למצב צימוד כמתואר בעמוד הקודם.

.)BAU Bluetooth אוניברסלי )BAU(, העבר גם אותו למצב צימוד )ראה מדריך  3. אם אתה משתמש במתאם 

Bluetooth אל התקן המוזיקה והשמע שיר. 4. חבר את מתאם ה 

.)0000 5. האוזניות והמתאם יצומדו אוטומטית )סיסמת המתאם חייבת להיות 

”Headphones connected“ 6. לאחר צימוד חיבור בהצלחה, האוזניות ישמיע את ההודעה
    )האוזניות מחוברות(.
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Bluetooth צימוד עם כמה התקני 
ההתקנים שצומדו יזכרו זה את זה אלא אם הם יימחקו ולכן אין צורך לבצע שוב את הצימוד. האוזניות  

8 טלפונים/התקני מוזיקה. חזור על השלבים המפורטים בעמודים הקודמים כדי  X2יכולות לזכור עד 
לצמד את האוזניות שלך עם טלפון/התקן מוזיקה אחר. שים לב שאם תצמד טלפון/התקן מוזיקה 

X2 יתחברו אל ההתקן האחרון שאליו הן חוברו.  תשיעי, נתוני הצימוד הישנים ביותר יימחקו. האוזניות 
Bluetooth של התקן  אם ברצונך להשתמש בטלפון/התקן מוזיקה אחר שכבר צומד, כבה את פעולת ה 

Bluetooth הנוכחי וחבר אותו אל הטלפון/התקן המוזיקה האחר על ידי בחירה באפשרות “X2” מתוך  ה 
Bluetooth כדי להתחבר. הפעל שוב את ההתקן המקורי שצומד כדי להתחבר שוב  רשימת התקני ה 

ולעבור בין ההתקנים.
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לחצני שליטה
לחץ למשך שנייה אחתלחץ

X2 העברת השיחה ל 
מענה לשיחה שנייה, סיום שיחה.

דחיית שיחה ראשונה/שנייה, מעבר
2 שיחות, חיוג קולי בין 

חיוג חוזר

השתקה וביטול השתקת שיחה: 

פעולות שיחה נוספות בעזרת הכפתור האמצעי

לחץ למשך 4 שניות

לחץ על )+( ועל )-(

לעפומ

יובכ
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מפרטים
Bluetooth V2.1 + EDR )לגרסאות חדשות יותר אין יתרונות מבחינת האוזניות  גרסת 

האוזניות(
APT-Xמותאם אישית המציע רמת שיעתוק גבוהה ללא שימוש ב SBC מקודד  SBC מקודד 

AVRCP v1.4 A2DP v1.2 ו   , V1.1 V1.6, אוזניות  דיבורית  פרופיל
10 מטרים ליעי חווט

8 שעות מוזיקה ושיחות, עד  זמן עבודה
250 שעות  עד  זמן המתנה

 DC 5V 100mA מתח כניסה
כשעתיים זמן טעינה

540 מ”מ  x  13 מ”מ, אורך הכבל:    23 מידות כרית-הקצה:  מידות
כ  13 גרם  משקל
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אחריות, ניקיון ותחזוקה
jaybirdgear.com/warranty   +1.866.244.3399 פרטי האחריות, הניקיון והתחזוקה המלאים בכתוב

אזהרה: בגלל מאפייני הבידוד של אוזניות אלו, אין להשתמש בהן במהלך נהיגה, רכיבה על אופניים או במקומות שבהם יש תנועת 
רכבים או בכל פעילות אחרת שבה חוסר היכולת להקשיב לסביבה עלולה להיות מסוכנת. השימוש באוזניות אלו בעוצמות שמע 

גבוהות עלול לגרום נזק בלתי הפיך לשמיעה. הנמך תמיד את עוצמת השמע לפני השימוש. היזהר בעת הכנסת חפצים אל תוך 
תעלת האוזניים, השימוש הוא באחריותך.

 Jaybird הם סמלים מסחריים רשומים של Jaybird והלוגו Jaybird .כל הזכויות שמורות .Copyright 2012 Jaybird, LLC
 Jaybird והשימוש בו מותר על פי רישיון שהוענק ל Bluetooth SIG, Inc. USA הוא סמל מסחרי רשום בבעלות LLC.  Bluetooth

LLC. iPhone הוא סמל מסחרי של חברת Apple, Inc. הרשום בארצות הברית ובמדינות אחרות. מיוצר לפי פטנט אירופאי מס’ 
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התקן זה עומד בחלק 15 של כללי ה FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים שלהלן: )1( התקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות ו 
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המשתמש להפעיל את ההתקן. הסוללה ניתנת למיחזור. אין להשליך את הסוללה לאש כיוון שהיא עלולה לגרום לפיצוץ.
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הקדש כמה רגעים כדי להירשם ולקבל 
את אחריות לכל החיים מפני זיעה 

jaybirdgear.com/intheclubnow
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הימנע מהאזנה למוזיקה בעוצמת שמע גבוהה 
ולפרקי זמן ממושכים.

אין להשתמש באזור תנועת כלי רכב.

השתמש בצורה אחראית

תיהנה




