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SVENSKA

VÄLKOMMEN

JAYBIRD RUN

VERKLIGT TRÅDLÖSA SPORTHÖRLURAR
SNABB OCH SÄKER PASSFORM UTBYTBARA PROPPAR OCH VINGAR SOM PASSAR ALLA ÖRON

SVETT- OCH VATTENBESTÄNDIGA

4 TIMMARS SPELTID PÅ EN LADDNING + 8 TIM MED MEDFÖLJANDE LADDNINGSFODRAL

ANPASSA LJUDET ÖKA BASEN ELLER DISKANTEN OCH MISSA ALDRIG ETT SAMTAL
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BLUETOOTH ® – ANSLUTNINGSTIPS
Din högra Jaybird RUN-hörsnäcka är
masterhörsnäcka (huvudhörsnäcka). Den högra
hörsnäckan parar ihop och ansluter till din ljudenhet
och till vänster hörsnäcka.
För bästa Bluetooth-prestanda ska du försöka
minska avståndet mellan din högra hörsnäcka
och din ljudenhet. Till exempel kan du försöka ha
din ljudenhet i din högra ficka eller på din högra arm
om du springer med ett armband.

IDEALA
ENHETSPLACERINGAR

HÖGER
HÖRSNÄCKA

VÄNSTER
HÖRSNÄCKA
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PRODUKTÖVERSIKT
PROPP
VINGE
STATUSINDIKATORLAMPA

FLERFUNKTIONSKNAPP
MIKROFON

KNAPPEN ÖPPNA /
STATUSINDIKATORLAMPA FÖR BATTERI
PÅ LADDNINGSFODRAL
STATUSINDIKATORLAMPA
STATUSINDIKATORLAMPA
FÖR LADDNING
FÖR LADDNING
HÖGER HÖRSNÄCKA
VÄNSTER HÖRSNÄCKA
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INNEHÅLL
BÄR-/TILLBEHÖRSVÄSKA
HÖRSNÄCKOR MED
PROPPAR OCH VINGAR
INSTALLERADE

USB-KABEL FÖR LADDNING
2 PAR OVALA SILIKONÖRONPROPPAR
2 PAR RUNDA SILIKONÖRONPROPPAR

LADDNINGSFODRAL

4 PAR ÖRONVINGAR

Tillbehören kan även köpas online på jaybirdsport.com

SVENSKA

PASSFORM
Prova olika kombinationer av toppar och fenor. Rätt val ger fantastiskt ljud och en säker,
bekväm passform som gör det möjligt för dig att glömma att du har dem på dig.

VINKLA PROPPEN
FÖR BÄSTA
PASSFORM
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LADDNING– HÖRSNÄCKOR
Jaybird RUN erbjuder 4 timmars speltid när de är fulladdade.
Laddningsfodralet ger dig ytterligare två laddningscykler eller 8 timmars extra speltid.

LADDA DINA HÖRSNÄCKOR
Dina hörsnäckor börjar laddas så fort du placerar dem
i laddningsfodralet och stänger locket. Den vänstra och
den högra indikatorlampan indikerar laddningsstatus i cirka
10 sekunder när de inte är inkopplade till strömförsörjningen.
Grön indikatorlampa pulserar = batteriet laddas
Grön indikatorlampa fast = fulladdat
En laddning på 5 minuter ger dig upp till 1 timmes speltid.
En fullständig uppladdning kan ta upp till 2 timmar om du
laddar från låg batterinivå
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LADDNING – LADDNINGSFODRAL
För att ladda laddningsfodralet ska du använda den medföljande USB-kabeln och koppla in den i en strömkälla
med USB-port.
Indikatorlampan i mitten på laddningsfodralet indikerar laddningsstatus för fodralet och för hörsnäckorna.
Grön indikatorlampa pulserar = batteriet laddas
Grön indikatorlampa fast = fulladdat
När laddningsfodralets batteri börjar bli dåligt blir
indikatorlampan röd i cirka 10 sekunder vid öppning
eller stängning av locket.
En fullständig uppladdning kan ta upp till 3 timmar.

LADDNINGSFODRALETS
STATUSINDIKATORLAMPA
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REGLAGE – PÅ/AV
När du tar bort hörsnäckorna från laddningsfodralet startas
de automatiskt och när du placerar dem i laddningsfodralet stängs de av.
När hörsnäckorna inte är i fodralet så stängs de automatiskt av efter
ungefär 30 minuter utan användning.
Du kan även starta och stänga av dina hörsnäckor manuellt.
AV – Tryck på antingen vänster eller höger knapp i 3 sekunder så stängs
båda hörsnäckorna av.
PÅ – Ett enda tryck på vardera hörsnäcka i 3 sekunder stänger
av dem båda.
SLÅ PÅ –

Indikatorlampan lyser med fast grönt sken
i cirka 2,5 sekunder

STÄNG AV – Indikatorlampan glöder med fast rött sken
i 1,5 sekunder
IHOPPARNING AV ENHETER – Indikatorlampan blinkar grönt
kontinuerligt i ihopparningsläge och stängs
av vid anslutning till en musikenhet eller när
den når timeout (5 min)
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REGLAGE – MUSIK OCH SAMTAL

VÄNSTER HÖRSNÄCKA

HÖGER HÖRSNÄCKA

AKTIVERA SIRI
ELLER GOOGLE ASSISTANT

SPELA/PAUS
TA EMOT/AVSLUTA ETT SAMTAL
ETT TRYCK*
ETT SPÅR FRAMÅT
AVVISA ETT SAMTAL
DUBBELTRYCK

*D u kan anpassa entrycksfunktioner i Jaybird-appen.
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REGLAGE – IHOPPARNING AV ENHETER
För att para ihop med en annan enhet ska du följa stegen nedan.

2

1
Stäng av den högra
hörsnäckan genom
att trycka på
flerfunktionsknappen
i 3 sekunder.

3

Gå till
ihopparningsläge
genom att trycka på
flerfunktionsknappen
i 6 sekunder.

Gå till Bluetoothinställningarna
på enheten och
välj Jaybird Run.

JAYBIRD RUN

TRYCK I 3 SEK

TRYCK I 6 SEK
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JAYBIRD-APP
Jaybird-appen gör det möjligt för dig att anpassa ljudprofilen
på dina hörsnäckor.

DISCOVER MORE PRESETS

Dina nya ljudinställningar sparas direkt på dina hörsnäckor
så att du kan spela upp ditt anpassade ljud på alla enheter –
oavsett vart du tar vägen och vilken enhet du använder.

Jaybird Run
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JAYBIRD-APP
EQUALIZER

SPARA

Spara dina nya
förinställningar
till din kontrollpanel
så att du enkelt
kommer åt alla
dina favoritljudinställningar.

LJUD

Anpassa dina ljudinställningar.
Ändringarna sparas
på dina Run-hörsnäckor.

Obs! Jaybirdappen fungerar
med Jaybird Run,
X3 och Freedom.
Andra tillverkares och
äldre Jaybird-hörsnäckor
stöds inte.
Om du lägger till extra
bas i dina ljudinställningar
via Jaybird-appen minskar
det speltiden.

MUSIK

HISTORIK

Hitta spellistor som ger
kraft till din löpning.

Spåra dina
ändringar
i historiken.

HÖRLURAR

Justera dina
inställningar på dina
hörsnäckor.

ENHET
Jaybird Run

Se vilken enhet
som är ansluten
och batteristatus.
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JAYBIRD-APP
INSTÄLLNINGAR
HEADPHONES

HITTA MINA
HÖRSNÄCKOR

RUN
CONNECTED

KNAPPKONTROLLER

Ändra sättet som du reglerar
dina hörsnäckor.
NAMN

Byt namn på dina
hörsnäckor så att du lätt
hittar dem på dina enheter.

BUTTON
CONTROLS

VOICE
PROMPTS

FIND
MY BUDS

Har du tappat
bort en av
dina hörsnäckor?
Ta reda på var du
glömde den i realtid.

NAME YOUR BUDS

NAME

JAYBIRD RUN

SUPPORT & FEEDBACK

GET YOUR FIT

SJÄLVSTUDIER

Få tips om hur
du kan maximera
din användning
av dina hörsnäckor
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SÅ HÄR ÅTERSTÄLLER DU

2

1
För att återställa
dina hörsnäckor till
sina ursprungliga
fabriksinställningar ska du
sätta dem i ihopparningsläge
genom att stänga
av hörsnäckorna.

TRYCK I 3 SEK

3

Tryck in och håll nere
flerfunktionsknappen på höger
hörsnäcka i cirka 6 sekunder,
tills du ser indikatorlampan
blinka grönt.

TRYCK I 6 SEK

4

Nu ska du trycka ner
knappen två gånger.
Om fabriksåterställningen
lyckas blir indikatorlampan
orange och dina hörsnäckor
stängs av.

DUBBELTRYCK

När dina hörsnäckor
har återställts går
de automatiskt in
i ihopparningsläge när de
startas. Välj “Glöm” eller
“Ta bort” Jaybird Run från
din enhets Bluetooth-meny
och para ihop på nytt.
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VAR RÄDD OM DIN HÖRSEL
Undvik överdrivna volymnivåer och långa lyssningsperioder.
Långa lyssningsperioder vid väldigt höga ljudnivåer kan
orsaka permanenta hörselskador.
Använd inte i närheten av vägtrafik.

Filmade instruktioner på
jaybirdsport.com/support/run
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to change without notice.
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