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3NEDERLANDS

WELKOM

JAYBIRD RUN
ECHT DRAADLOZE SPORTHOOFDTELEFOON

STEVIGE + COMFORTABELE PASVORMVERWISSELBARE KUSSENTJES/VLEUGELTJES VOOR OREN 
VAN ELK FORMAAT

ZWEET- EN WATERBESTENDIG

4 UUR SPEELTIJD MET ÉÉN KEER OPLADEN + 8 UUR MET MEEGELEVERDE OPLAADCASE

OP MAAT GEMAAKT GELUID JAAG DE BAS OMHOOG EN DRAAI DE TREBLE OPEN ZONDER OOIT 
EEN GESPREK TE MISSEN
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BLUETOOTH® – VERBINDINGSKUSSENTJES
Het Jaybird RUN-oordopje dat in je rechteroor gaat, 
is het hoofddopje. Het rechterdopje wordt aan 
je audio-apparaat en het linkerdopje gekoppeld.

Verklein de afstand tussen je rechterdopje en 
je audio-apparaat om de beste Bluetooth-prestaties 
te verkrijgen. Steek je audio-apparaat bijvoorbeeld 
in je rechterzak of bevestig het aan je rechterarm 
als je tijdens het hardlopen een armband gebruikt.

RECHTER- 
DOPJE

OPTIMALE 
APPARAAT-

LOCATIES

LINKER- 
DOPJE
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PRODUCTOVERZICHT

OORVLEUGEL

STATUS-LED

OORKUSSENTJE

MICROFOON

OPENEN / OPLAADCASE LED 
VOOR BATTERIJSTATUS

STATUS-LED OPLADEN 
LINKERDOPJE

STATUS-LED OPLADEN 
RECHTERDOPJE

MULTIFUNCTIONELE 
KNOP
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INHOUD VAN DE DOOS
DRAAG-/
ACCESSOIREHOES

OORDOPJES MET 
OORKUSSENTJES EN -VLEUGELS 
AANGEBRACHT

OPLAADCASE

4 PAAR OORVLEUGELS

2 PAAR OVALEN SILICONEN OORKUSSENTJES

USB-OPLAADKABEL

Accessoires zijn ook online verkrijgbaar bij jaybirdsport.com

2 PAAR RONDE SILICONEN OORKUSSENTJES
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PASVORM
Probeer verschillende combinaties van oorkussentjes en vleugels. De juiste selectie zorgt voor 
geweldig geluid en een stevige, comfortabele pasvorm. Je zult vergeten dat je ze in hebt.

KANTEL KUSSENTJE  
VOOR DE BESTE  

PASVORM
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Wanneer Jaybird Run volledig is opgeladen kun je genieten van 4 uur speeltijd. 
Via de oplaadcase kun je de oordopjes nog eens twee keer opladen voor 8 uur extra speeltijd.

JE OORDOPJES OPLADEN

Je oordopjes worden opgeladen zodra je ze in 
de oplaadcase legt en het deksel sluit. De linker- 
en rechter-led's geven 10 seconden lang de oplaadstatus 
aan wanneer niet aangesloten op de voeding.

Groene led knippert = wordt opgeladen
Groene led brandt = volledig opgeladen

5 minuten opladen geeft 1 uur speeltijd.
Het kan 2 uur duren om de batterij helemaal op 
te laden bij laag batterijvermogen

OPLADEN – OORDOPJES
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OPLADEN – OPLAADCASE
Gebruik de meegeleverde USB-kabel en sluit deze op een USB-voeding aan om de oplaadcase op te laden.
 
De led in het midden van de oplaadcase geeft de oplaadstatus van de case en de oordopjes aan.

Groene led knippert = wordt opgeladen
Groene led brandt = volledig opgeladen

Wanneer de batterij van de oplaadcase bijna leeg is, 
brandt de led ongeveer 10 seconden rood wanneer 
het deksel wordt geopend of gesloten.

Het kan tot 3 uur duren om de case volledig 
op te laden.

STATUS-LED 
VAN OPLAADCASE
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KNOPPEN – AAN/UIT
Wanneer je de oordopjes uit de oplaadcase haalt, gaan ze automatisch aan. 
Leg je ze weer terug, dan gaan ze automatisch uit.

Wanneer je oordopjes niet in de case zitten, worden ze automatisch 
na ongeveer 30 seconden inactiviteit uitgeschakeld.

Je kunt de oordopjes ook handmatig uitschakelen. 
UIT – Druk 3 seconden op de linker- of rechterknop om beide oordopjes uit 

te zetten. 

AAN – Druk één keer 3 seconden lang op elk oordopje om ze aan te zetten.

AANZETTEN – Led brandt ongeveer 2,5 seconde groen

UITZETTEN – Led gloeit 1,5 seconde rood

KOPPELEN – Led knippert continu groen in koppelingsmodus 
en gaat uit wanneer de verbinding met 
een muziekapparaat tot stand is gebracht of 
de time-out (5 min.) is opgetreden.
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KNOPPEN – MUZIEK EN GESPREKKEN

LINKERDOPJE

SIRI OF GOOGLE ASSISTANT  
ACTIVEREN

AFSPELEN/PAUZEREN
GESPREK BEANTWOORDEN / 
BEËINDIGEN

VOORUITSPRINGEN
GESPREK AFWIJZEN

* Je kunt eendruksfuncties in de Jaybird-app aanpassen.

RECHTERDOPJE

ÉÉN KEER INDRUKKEN*

TWEE KEER INDRUKKEN
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KNOPPEN – KOPPELEN

1 2 3
Houd de 
multifunctionele knop 
3 seconden ingedrukt 
om het rechterdopje 
uit te schakelen.

Houd de multifunctionele 
knop 6 seconden 
ingedrukt om naar 
de koppelingsmodus 
te schakelen.

Ga naar Bluetooth-
instellingen op uw 
apparaat en selecteer 
Jaybird Run.

JAYBIRD RUN

Volg de onderstaande stappen om nog een apparaat te koppelen.

3 SEC INDRUKKEN 6 SEC INDRUKKEN
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JAYBIRD-APP

DISCOVER MORE PRESETS

Jaybird Run

Met de Jaybird-app kun je het geluidsprofiel op je oordopjes aanpassen. 

Je nieuwe geluidsinstellingen worden rechtstreeks op 
je oordopjes opgeslagen zodat je op elk apparaat van je eigen 
sound kunt genieten, waar je ook bent. 
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Jaybird Run

JAYBIRD-APP

N.B. De Jaybird-app 
werkt met Jaybird 
Run, X3 en Freedom. 
Andere fabrikanten en 
oudere Jaybird-oordopjes 
worden niet ondersteund.

Wanneer je de bas in 
je geluidsprofiel via de 
Jaybird-app verhoogt, 
wordt de speeltijd verkort.

EQUALIZER
OPSLAAN
Sla je nieuwe 
voorinstelling 
naar je dashboard 
op zodat je snel 
bij al je favoriete 
geluidsinstellingen 
kunt.

GESCHIEDENIS
Volg de 
geschiedenis 
van je wijzigingen.

APPARAAT
Bekijk je verbonden 
apparaat en de 
batterijstatus.

MUZIEK
Zoek afspeellijsten 

om je benen vleugels 
te geven.

HOOFDTELEFOONS
Pas je instellingen op 

je oordopjes aan.

GELUID
Pas je geluidsinstellingen 

aan. Wijzigingen worden naar 
je Run-oordopjes opgeslagen.
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HEADPHONES

RUN
CONNECTED

VOICE
PROMPTS

FIND
MY BUDS

BUTTON
CONTROLS

NAME YOUR BUDS

SUPPORT & FEEDBACK

NAME

GET YOUR FIT

JAYBIRD RUN

JAYBIRD-APP
INSTELLINGEN

KNOPBEDIENING
Bedien je oordopjes op een 

geheel nieuwe manier.

NAAM
Geef je oordopjes een andere 

naam zodat je ze snel kunt 
vinden op je apparaten.

VIND MIJN OORDOPJES
Ben je een van je 
oordopjes verloren? 
Ontdek in real time 
waar je het hebt 
gelaten.

STUDIELESSEN
Volg de tips om 
ervoor te zorgen 
dat je je oordopjes 
optimaal gebruikt
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EEN RESET UITVOEREN

1 2 3 4
Als je de 
fabrieksinstellingen 
van je oordopjes wilt 
herstellen, zet je ze 
in koppelingsmodus door 
de oordopjes uit te zetten.

Houd de multifunctionele knop 
op het rechterdopje ongeveer 
6 seconden ingedrukt tot 
de led groen knippert.

Druk nu twee keer 
op de knop. Wanneer de 
reset is geslaagd, 
wordt de led oranje 
en gaan je oordopjes uit.

Nadat je de oordopjes hebt 
gereset, staan ze automatisch 
in koppelingsmodus wanneer 
je ze aanzet. Selecteer 
Vergeten of Verwijderen om 
Jaybird Run uit het Bluetooth-
menu te halen en opnieuw 
te koppelen.

3 SEC INDRUKKEN 6 SEC INDRUKKEN TWEE KEER 
INDRUKKEN
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Vermijd hoge volumeniveaus en langdurig luisteren. 

Langdurig gebruik bij een hoog volumeniveau kan 

tot permanente gehoorbeschadiging leiden.

Niet gebruiken in het verkeer.

Video-instructies op 
jaybirdsport.com/support/run

VERANTWOORD LUISTERGEDRAG
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