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SNABBSTART
A

GSN

AVLÄ

DRA INTE I
SLADDEN
TA
FÄS
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”POWER ON” (SLÅ PÅ)
”SEARCHING FOR YOUR MUSIC DEVICE”
(SÖKER EFTER MUSIKSPELARE)
”HEADPHONES CONNECTED”
(HÖRLURAR ANSLUTNA)

PARNING
4 SEK TRYCK
LYSSNA EFTER
RÖSTPROMPT
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ANPASSA LJUDINSTÄLLNINGARNA
OCH SPARA DEM I HÖRLURARNA
LETA UPP MYSOUND-APPEN
PÅ APP STORE ELLER
GOOGLE PLAY.
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COMPLY™
ÖRONSNÄCKOR

ÖVER ÖRAT
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ÖRONFENOR I
SILIKON

ÖRONSNÄCKOR I
SILIKON

VÄLJ DEN PASSFORM/
KOMBINATION SOM
FUNKAR BÄST FÖR DIG.

UNDER ÖRAT

SLADDSPÄNNEN
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SLADDKLÄMMA

FÖR LÖPARE
ANVÄND SLADDSPÄNNEN TILL
ATT FÖRKORTA SLADDEN
UNDER ÖRAT

ÖVER ÖRAT
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MUSIK + SAMTAL

DELA MIG

PARNING

MED KOMPLETTA
FJÄRRKONTROLLER

DELA 1 ENHET MED 2
HÖRLURAR

KOM IHÅG UPP TILL 8
ENHETER

SIDA 20

SIDA 35

SIDA 31

MULTIPUNKT

SMARTKLOCKA

MYSOUND-APP

ANSLUT HÖRLURARNA TILL 2
ENHETER SAMTIDIGT

LÄMNA TELEFONEN HEMMA OCH
PARA MED DIN SMARTKLOCKA

ANPASSA LJUDINSTÄLLNINGARNA
OCH SPARA DEM I HÖRLURARNA

SIDA 37

SIDA 21

SIDA 34
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Videoinstruktioner på jaybirdsport.com

I FÖRPACKNINGEN
1. Freedom Bluetooth-hörlurar
2. 3 par öronsnäckor i silikon (S, M, L)

1.

3. 3 par Comply™ Premium

4.

öronsnäckor i silikon (S, M, L)
4. 3 par öronfenor (S, M, L)
5. USB-laddningskabel

3.

2.

6. 2 Sladdspännen
7. Sladdklämma
8. Laddningsklämma
9. Bärpåse

5.

7.

6.
8.
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9.

PASSFORM
BRA LJUDKVALITET HANDLAR OM ATT VÄLJA
RÄTT STORLEK PÅ ÖRONSNÄCKAN
Vi älskar bra ljudkvalitet. Se till
att du hör den. Eftersom allas
öron är olika ska du prova alla
storlekar av öronsnäckorna.
Bara med öronsnäckor i rätt
storlek får du en bra passform
och hög ljudkvalitet.

ÖRONSNÄCKOR I SILIKON

COMPLY™ PREMIUM SPORT
ÖRONSNÄCKOR I SKUM
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COMPLY TM
Premium Comply™ öronsnäckor i skum, speciellt utformade för Jaybird
Freedom, ger maximal bullerisolering och komfort.

1

Slide
Comply
Foam tip onto
För på
Comply™-snäckan
av skum
Freedom
speaker housing.
på Freedom-hörlurens
högtalare.
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2

Compress
Comply öronsnäckan
Foam tip byav
Kläm ihop Comply™
rolling
with fingers.
skum genom
att rulla med fingrarna.

3

Pull ea
a deep
entire

Säker passform: Utvidgas till en anpassad
passform och sitter ordentligt fast i örat.
Hörlurarna sitter ordentligt fast vare sig du är
på gymmet, i skidbacken eller på språng.
Mjuk komfort: Unikt minnesskum ger bekväm
komfort hela dagen samtidigt som öronen inte
irriteras eller blir trötta.
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Bullerblockering: Gör att du kan lyssna på
musik i bullriga miljöer utan att höja volymen.
Ljudupplevelse: Skapar optimal försegling och
riktar ljudet direkt in i hörselgången för en
fantastisk ljudupplevelse.
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15–30
sekunder

by
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Dra
bakåt
förto
attopen
öppna ear
hörselgången
Pullörat
ear
back
canal for
och
få en djupare
ochsecure
mer säker
a deeper
more
fit.passform.
Insert
För in hela skumsnäckan i örat.

entire foam tip into ear.

Håll in
kvar
på plats
i 15–30
sekunder
Hold
place
15-30
sec for
foam
skummet
skapar
totills
expand
andutvidgas
create aoch
seal.
en försegling.

ÖRONFENOR
INSTALLERA ÖRONFENOR I RÄTT
PASSFORM ENLIGT BILDEN.
VÄNSTER

STORLEK
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VÄNSTER/HÖGER

HÖGER

För in secure-fit-öronfenorna bakåt tills fenornas kanter
ligger jäms med hörlurarnas skåror.
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LÅS FAST ÖRONFENANS
SPETS LÄNGST UPP I
ÖRONSKÅLEN ENLIGT
BILDEN.
Den ska sitta fast
ordentligt och vidröra
öronskålens nedre,
bakre och övre delar.
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SLADDKLÄMMOR
INNAN DU SÄTTER I HÖRLURARNA SKA DU SÄTTA PÅ
SLADDSPÄNNENA FÖR ATT MINSKA SLADDENS LÄNGD OCH
FÅ EN ANPASSAD PASSFORM.
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SLADDSPÄNNENA KAN
ANVÄNDAS PÅ TRE
SÄTT FÖR ATT HANTERA
SLADDENS LÄNGD OCH
HITTA RÄTT PASSFORM
FÖR DIG.
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SLADDKLÄMMA
ANVÄND DEN MEDFÖLJANDE
SLADDKLÄMMAN FÖR ATT
FÄSTA FREEDOM-HÖRLURARNA
BAKPÅ TRÖJAN.
KLÄMMANS LÅNGSIDA SKA SITTA
UTANPÅ TRÖJAN.
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SLÅ PÅ

TRYCK

MUSIK OCH SAMTAL

PARA HÖRLURARNA MED
ENHETEN, SPELA MUSIK OCH
PROVA VARJE STORLEK AV
ÖRONSNÄCKORNA FÖR ATT
HITTA BÄSTA PASSFORM OCH
LJUDKVALITET.

1 SEK TRYCKNING

4 SEK TRYCKNING

RÖSTPROMPT:
”Searching”
(Söker)
I AV-LÄGE TRYCKER
SEKUNDER FÖR ATT
I PÅ-LÄGE TRYCKER
SEKUNDER FÖR ATT

DU I 4
PARA.
DU I 4
STÄNGA AV.

En ordentlig förslutning är
avgörande för att du ska kunna
uppleva Freedom-hörlurarnas
höga ljudkvalitet.

MIKROFON
RÖD/GRÖN LAMPA
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ON

MYSOUND-APP
ANPASSA LJUDPROFILEN PÅ FREEDOMHÖRLURARNA. LADDA NER JAYBIRD
MYSOUND-APPEN I APPLE APP STORE
ELLER GOOGLE PLAY STORE.
De nya ljudinställningarna sparas direkt
i hörlurarna så att du kan ta med dig ditt
inställda ljud oberoende av vart du går och på
alla enheter du använder.

+
WARMTH

CUSTOMIZE

OBS! MySound-appen fungerar med Jaybird Freedom.
Andra tillverkare och äldre Jaybird-hörlurar stöds inte.
Om du lägger till extra bas i ljudprofilen via MySoundappen minskas speltiden.

JAYBIRD SIGNATURE

JAYBIRD ENHANCED

WARMTH

EXTENDED LISTENING

REMOVE SHARPNESS

R & B FREAK
Jaybird Freedom
60%
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DASHBOARD

DISCOVER

PROFILE

MORE

SAVE (SPARA)

LJUD

Spara
förinställningarna till
instrumentpanelen
för enkel åtkomst
till alla dina
favoritinställningar.

Anpassa
ljudinställningarna.
Ändringarna
sparas i Freedomhörlurarna.
SAVE

HISTORY
(HISTORIK)
MUSIK

Spåra alla
ändringars
historik.

Anger om musik
spelas på enheten.

DISCOVER
(UPPTÄCK)

ENHET
Se din anslutna
enhet och
batteristatus.

Upptäck
förinställningar
gjorda av idrottare
och andra användare.

HISTORY

Jaybird Freedom
60%
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DASHBOARD

DISCOVER

PROFILE

MORE

LADDNING/BATTERISTATUS
SNA
TIMMAR
PÅ K L ÄMMA

4

TIMMAR

PÅ HÖRLURAR

MINUTER
1 TIMMES
= 1SPELTID

HRS

TIMMARS
SPELTID

DDNING

8

BB

20

LA

4

Vi rekommenderar att ladda batteriet före
användning, men det är inte obligatoriskt.
Freedom fraktas delvis laddad men första
laddningsnivå kan variera.
Se Bluetooth-hörlurarnas
batteristatusikon längst upp
till höger på iPhone-skärmen.

När Freedom-hörlurarna inte är
kopplade till MySound-appen anger de
en genomsnittlig batterinivå när du slår
på dem. Alternativt kan en genomsnittlig
batterinivå visas genom att trycka på
knappen Volume + eller Volume - när
hörlurarna inte är kopplade till MySound
och inte spelar musik.
På Freedom-hörlurarna rundas värdena
till närmaste 20 %.
26 % i appen skulle ge följande prompt:
”Battery 20%” (Batteri 20 %).

Eller den här ikonen längst ner i MySound-appen
för att se Freedom-batteriets status.

90%
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BATTERINIVÅ
MySound-appen kan ange batterinivå för
Freedom-hörlurarna med 1 % exakthet.

RÖSTPROMPT
När du inte spelar musik
anges batteristatus när
du trycker på volym + eller
volym -.

LADDNING AV
MIKRO-USB
Laddningsklämman som
medföljer hörlurarna
fungerar också som
laddningsdocka. 2,5
timmar för full laddning
ger 4 + 4 timmars
speltid. 20 minuters
laddning ger 1 timmes
speltid. Klämman kan
också laddas separat
och användas senare.
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ÄR HÖRLURARNA PÅ?
ÄR BATTERINIVÅN LÅG?
I Standby-läge, tryck +, titta på lampan:
En grön blinkning = 10 % eller mer
batteritid återstår
En röd blinkning = under 10 % batteritid
återstår
Ingen lampa = avstängd
*V
 änteläge: På och inte ansluten till en enhet men
spelar inte musik och inget telefonsamtal pågår.

LAMPSTATUS
Röd: Laddar
Grön: Laddad
(när laddningsklämman är ansluten)
Blinkar växelvis röd + grön: Parningsläge
Ingen lampa Standby/spelläge/
Telefonsamtal/avstängd

LADDNINGSKLÄMMA
Ladda Freedom-hörlurarna genom
att fästa laddningsklämman på
kontrollens baksida och koppla in
mikro-USB-änden på medföljande
kabel i laddningsklämmans underdel.
Koppla den andra änden till en 5 V
500 USB strömkälla.
Då laddas både hörlurarna och
laddningsklämman samtidigt för en
lång lyssningstid.

RÖD LAMPA = LADDAS
GRÖN LAMPA = LADDAD
(med USB-kabeln ansluten till en strömkälla)
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ANVÄNDA LADDNINGSKLÄMMAN
TILL ATT LADDA HÖRLURARNA
Förutom att använda USB-laddningskabeln
kan laddningsklämman ladda hörlurarna
utan att vara kopplad till en strömkälla.
Laddningsklämman har ett internt batteri och
kretssystem som förlänger speltiden med 4
timmar. Fäst den helt enkelt på kontrollens
baksida så börjar laddningen automatiskt.
Varje gång du fäster laddningsklämman
återställs hörlurarna genom att stängas
av. Du kan slå på hörlurarna igen och
fortsätta att lyssna på musiken medan
laddningsklämman sitter fast och överför
ström.

OBS! Även om Freedom-hörlurarna tål svett gör
laddningsklämman inte det. Om du utsätter den för
fukt eller svett ogiltigförklaras garantin.
Använd inte hörlurarna medan USB-kabeln är
kopplad till en strömkälla. Det kan orsaka en elstöt
om det blir något fel med strömkällan.
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4 TIMMAR + 4 TIMMAR
= 8 TIMMARS SPELTID

A

GSN

AVLÄ

FÄSTA och AVLÄGSNA
LADDNINGSKLÄMMAN
Fäst laddningsklämman genom att
trycka den direkt på kontrollens
baksida tills den klickar fast.

TA
FÄS
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Avlägsna laddningsklämman
genom att trycka ovanpå
kontrollen och separera den från
laddningsklämman.

DRA INTE I
SLADDEN

Dra INTE i sladden när du
avlägsnar klämman. Om
du gör det kan hörlurarna
skadas och garantin
ogiltigförklaras.
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LADDNINGSKLÄMMA
MIKRO-USB
STANDARD USB

Vi rekommenderar att du laddar hörlurarna/laddningsklämman med
en 5 V 500 mA strömkälla med inbyggt USB-uttag. USB-vägguttag/
biladaptrar/laddare som ger 5 V men mer än 500 mA kan användas
men förbättrar inte laddningstiden för Jaybird-enheten. Vägguttag/
biladaptrar/laddare med mer än 5,5 volt skadar Jaybird-enheten
och bör inte användas. Vi rekommenderar att du använder Jaybirdgodkända USB-vägguttag/biladaptrar (finns på jaybirdsport.com).
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KONTROLLER

TRYCK

1 SEK TRYCKNING

4 SEK TRYCKNING

MUSIK OCH SAMTAL

YTTERLIGARE
SAMTALSKOMMANDON
Växla samtal till
Freedom
ON
OFF

Återuppringning

Tysta och återaktivera
samtal

När du inte är i ett samtal eller spelar musik:
aktiverar Siri eller röstkommandon

30

På mittknappen

På mittknappen
Om du har ett andra inkommande samtal:
besvarar du ett andra samtal, parkerar det aktiva och växlar mellan
aktivt och parkerat

PARNING
1 . M
 ed hörlurarna avstängda och inom en
meter av musikspelaren, håll mittknappen
nedtryckt i mer än fyra sekunder tills du
ser växelvis blinkande röd/grön lampa
och hör en röstprompt som säger ”söker
efter musikspelare”.
2. P
 å telefonen/musikspelaren,
aktivera Bluetooth och låt
enheten söka efter Bluetoothenheter.
3. V
 älj ”Jaybird Freedom” (ange
lösenordet 0000 om du blir
ombedd).
4. F reedom-hörlurarnas röstprompt säger
”hörlurar kopplade”.
5. O
 m parningen misslyckas, stäng
av hörlurarna genom att trycka på
mittknappen i mer än 4 sekunder och
upprepa ovanstående steg.
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Jaybird
Freedom

PARNING MED EN BLUETOOTH-ADAPTER

1. P
 lacera hörlurarna och enheten inom en
meters avstånd från varandra.
2. P
 lacera hörlurarna i parningsläge enligt
det som anges på föregående sida.
3. O
 m du använder en BAU Universal
Bluetooth Adapter ska du också placera
den i parningsläge (se BAU-handboken)
4. K
 oppla Bluetooth-adaptern till
musikspelaren och spela en låt.
5. H
 örlurarna och adaptern paras
automatiskt (adapterns lösenord måste
vara 0000).
6. E fter lyckad parning och koppling
säger röstprompten i hörlurarna
”hörlurar anslutna”.
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MULTIPUNKT
PARNING MED FLERA BLUETOOTH-ENHETER
Med multipunkt kan du para och koppla hörlurarna till två olika Bluetoothenheter samtidigt. Du kan till exempel koppla Freedom-hörlurarna till
datorn och telefonen samtidigt. Du kan lyssna på musik från datorn och kan
fortfarande svara på ett inkommande samtal på telefonen med Freedomhörlurarnas kontroller. Rätt coolt, va?
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MULTIPUNKT
1. P
 ara hörlurarna till den
första enheten.

Jaybird Freedom

2. P
 lacera hörlurarna i
parningsläge igen och håll ner
mittknappen.
3. S
 ök och välj Freedom-hörlurarna
på den andra enheten.
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Jaybird
Freedom

DELA MIG
Dela den musik du lyssnar på med ett annat par Freedom-hörlurar. Följ stegen
för att ansluta ett andra par hörlurar. Det ligger i luften!
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DELA MIG

1. S
 lå på båda hörlurarna med bara ett av
hörlurarna parade och kopplade till bara
en enhet.

1

2. H
 åll Vol + nedtryckt på de anslutna
hörlurarna samtidigt som du håller Vol
- nedtryckt på de andra hörlurarna tills
lamporna på båda hörlurarna blinkar
rött/grönt.
B åda hörlurarna är anslutna när
lamporna slutar blinka och ”hörlurarna
kopplade” hörs i båda hörlurarna.
3. S pela musik.
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2

SMARTKLOCKOR
Med rätt smartklocka kan du lämna telefonen hemma.
Synkronisera musiken till smartklockan och para med hörlurarna.
Det kallar jag för frihet!
OBS! Vissa smartklockor har en svagare Bluetooth-signal vilket kan göra att signalerna
ibland tappas.

Fungerar med smartklockor som:
APPLE
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SAMSUNG

MOTOROLA

FELSÖKNING
ÅTERSTÄLLA
Om hörlurarna inte svarar ska du koppla laddningsklämman
och USB-kabeln till en strömkälla. Då stängs hörlurarna av
och en mjuk återställning utförs.

ÅTERSTÄLLA TILL FABRIKSINSTÄLLNING
1. Å terställ hörlurarna till de ursprungliga
fabriksinställningarna genom att placera hörlurarna
i parningsläge. Det gör du genom att stänga av
hörlurarna och hålla
mittknappen nedtryckt
i över 4 sekunder tills du ser att lampan växelvis
blinkar rött/grönt.

2. N är lampan blinkar rött/grönt dubbelklickar du på
mittknappen. Efter lyckad fabriksåterställning
lyser lampan orange och hörlurarna stängs av.

OBS! När hörlurarna har återställts och du slår på dem övergår de
automatiskt i parningsläget.
Välj ”Glöm” eller ”Ta bort” Jaybird Freedom från enhetens Bluetooth-meny
och para igen.
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LAMPA

SPECIFIKATIONER
Bluetooth-version

4.1, Multipoint

Codec

AAC, SBC, Modified SBC

Profil

Handsfree, Headset, A2DP, AVCRP, SPP

Effektivt område

10 meter

Speltid

8 timmar* (4 timmar på hörlurarna och ytterligare 4
timmar med inkluderad laddningsklämma)

Standby-tid

110 timmar*

Ström

DC 5 V 500 mA

Laddningstid

2,5 tim

Snabbladdning

20 min = 1 tim speltid på hörlurarna + 1 extra timme
genom laddningsklämman

Mått

23 x 13 mm storlek på hörlurar, 490 mm sladdlängd

Vikt

Ungefär 13 g

*S peltid och standby-tid kan variera beroende på användningsförhållanden. Om du lägger till
extra bas i ljudprofilen via MySound-appen minskas speltiden.
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GARANTI, VARNINGAR OCH SÄKERHET
Fullständig information om garanti, vård och underhåll finns på:
jaybirdsport.com/warranty +1.866.244.3399
VARNING! På grund av hörlurarnas isolerande egenskaper ska du inte använda dem
när du kör, åker cykel eller där det finns annan fordonstrafik, eller under någon annan
aktivitet där det kan vara farligt att inte höra omgivande ljud. Användning av hörlurarna
med för högt ljud kan orsaka permanenta hörselskador. Vrid alltid ner volymen före
användning. Var försiktig när du för in objekt i hörselgången, använd på egen risk. Bär
inte enheten när den är ansluten till en strömkälla som drivs från huvudledningar med
110 V eller 220 V.
Copyright 2016 Jaybird, LLC. Med ensamrätt. Jaybird och Jaybird logotypen är
varumärken som tillhör Jaybird, LLC. Bluetooth är ett varumärke som ägs av Bluetooth
SIG, Inc. USA och är licensierat till Jaybird, LLC. iPhone, iPad och iPod är varumärken
som tillhör Apple, Inc., registrerade i USA och andra länder och App Store är ett
varumärke som tillhör Apple Inc. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. i USA och andra länder. Tillverkad
under Freebit-patentnummer EP2177045, US8630436, US8976995 och motsvarande
internationella patent. Monterad i Malaysia.
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FCC ID: XX8-F5 / IC ID: 20358-F5

MSIP-CRM-JL3-F5 204-620128

CCAK16LP1110T0

FCC-meddelande:
Den här enheten följer del 15 i FCC-reglerna. Användningen lyder under följande två villkor: (1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2)
Enheten måste ta emot alla störningar, inklusive störning som kan orsaka oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar av enheten fråntar
användaren tillåtelse att använda enheten. Batteriet återvinns. Släng inte batteriet i brinnande eld eftersom det kan orsaka en explosion.
NCC-meddelande:
Varning angående administrativa förordningar för radiofrekvensanordningar med låg effekt:
Artikel 12 – Om ett företag, en organisation eller användare inte har fått tillåtelse från NCC får de inte byta frekvens, förbättra sändningskraften eller
ändra de ursprungliga egenskaperna samt prestandan på godkända radiofrekvensanordningar med låg effekt. Artikel 14 – Radiofrekvensanordningar
med låg effekt får inte påverka flygplanssäkerheten och störa lagstiftade kommunikationer. Om detta sker skall användaren upphöra med
användningen av enheten tills störningen upphör. Nämnda lagstiftade kommunikationer innebär att radiokommunikationer utförs i enlighet med
telekommunikationslagen. Radiofrekvensanordningar med låg effekt måste ta upp störningar från lagstiftade kommunikationer eller enheter som
avger ISM-radiovågor.
Europa-EU försäkran om överensstämmelse
Utrustningen följer direktivet för Radioutrustning och teleterminalutrustning 1999/5/EC.
Utrustningen uppfyller följande konformitetsstandarder.
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BEHOV

TILLÄMPADE STANDARDER

Art.3.1(a) Health

EN 62479:2010

Art.3.1(a) Safety

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Art.3.1(b) EMC

EN301489-1 V1.9.2
EN301489-17 V2.2.1

Art.3.2 Radio

EN 300328 V1.9.1

LYSSNA ANSVARSFULLT
Undvik för hög volym och mycket
långa lyssningsperioder. Mycket långa
lyssningsperioder med för hög volym kan
orsaka permanenta hörselskador.
Använd inte i vägtrafik.

Videoinstruktioner finns på jaybirdsport.com

