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مرحبً ا

تهانينا على شرائك منتج  Plantronicsالجديد .يحتوي هذا الدليل على إرشادات لإعداد منتج سلسلة Plantronics M70™-
 ™M90واستخدامه.
يرجى مراجعة إرشادات السلامة للحصول على معلومات هامة حول سلامة المنتج قبل تثبيته أو استخدامه.
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ماذا يوجد في العلبة*

سماعات رأس

حلقة أذن اختيارية

كبل شحن USB

ملاحظة*قد تختلف المحتويات بحسب المنتج.
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حدد لغة

فبمجرد وضع السماعة ،يبدأ الاقتران .في المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك ،ستطالب بتحديد
لغتك من بين ثلاثة خيارات .عند الانتهاء ،ستسمع ") ";pairingالاقتران؛( ،فانتقل إلى قائمة
"الإعدادات" على هاتفك للاتصال بسماعة الرأس.

5

الاقتران

 1قم بتنشيط خاصية ®"بلوتوث" Bluetoothعلى هاتفك وضبطها للبحث عن أجهزة جديدة.
•  *iPhoneالإعدادات < بلوتوث < تشغيل
• الهواتف الذكية ™ Androidالإعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < بلوتوث :تشغيل < المسح
بح ًثا عن أجهزة
2

إذا لزم الأمر ،قم بإدخال أربعة أصفار ) (0000كرمز مرور أو اقبل الاتصال .ما إن يتم الاقتران بنجاح،
حتى يتوقف ضوء المؤشر
عن الوميض.
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نظرة عامة حول سماعة الرأس

+

زر الطاقة
ضوء مؤشر سماعة الرأس
زر المكالمات
منفذ الشحن
زر حجم الصوت :لزيادة أو خفض حجم الصوت
كتم الصوت :اضغط باستمرار وفي ٍآن ًمعا على زر زيادة حجم الصوت وزر خفض حجم الصوت لمدة تتراوح ما
بين ثانية وثانيتين
تقديم مسار
إرجاع مسار
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التحكم

+

اضغط على زر

الرد على مكالمة أو إنهاؤها

المكالمات.

اضغط باستمرار على زر

المكالمات لثانيتين.

انقر فوق زر زيادة حجم الصوت ) (+أو تخفيضه )–(.

رفض مكالمة
ضبط حجم الصوت
تشغيل/إيقاف تشغيل
كتم الصوت

لكتم صوت الميكروفون ،اضغط باستمرار على ز ّري زيادة حجم
الصوت ) (+وتخفيض حجم الصوت )–( في الوقت نفسه لمدة تتراوح
ما بين ثانية وثانيتين .ستسمع ") "mute onتشغيل كتم الصوت(،
وسيتكرر هذا التنبيه الصوتي مرة واحدة .بعد ذلك ،ستتكرر نغمة تنبيه كل  15دقيقة عند كتم
الصوت .اضغط باستمرار على الزرين مجد ًدا لإلغاء كتم صوت الميكروفون.

اضغط زر المكالمات لمدة ثانيتين ،وانتظر مطالبة الهاتف ثم أع ِط
الأمر للهاتف لطلب اسم جهة اتصال مخ ّزنة .

إذا فقدت سماعة الرأس الخاصة بك اتصال ®بلوتوث مع هاتفك،
ستحاول إعادة الاتصال بشكل تلقائي.

تنشيط الطلب الصوتي
)ميزة الهاتف(

معرفة كيفية إعادة
الاتصال

إذا تعذر على سماعة الرأس إعادة الاتصال ،انقر فوق زر المكالمات مرة
واحدة أو قم بالتوصيل يدو ًيا من خلال قائمة أجهزة بلوتوث في الهاتف.
إذا بقيت سماعة الرأس خارج نطاق الاتصال لأكثر من  90دقيقة ،سيتم تنشيط وضع ®.DeepSleep

أعد تحديد لغة سماعة الرأس في أي وقت من خلال تعيين سماعة الرأس إلى وضع
الاقتران.

تغيير اللغة

اضغط على زر المكالمات حتى يومض ضوء المؤشر بالأحمر والأزرق وتسمع "pairing, please select a
ً
مجددا سماعة الرأس من قائمة الأجهزة لإتمام
) ".different languageجاري الاقتران ،يرجى تحديد لغة مختلفة( .حدد
عملية الاقتران.
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تثبيت سماعات الرأس

يملك الرأس الأذني الصالح للجميع حلقة رقيقة تثنى لتثبت برفق على كنتور أي من الأذنين.
للتثبيت ،يمكنك تدوير الرأس الأذني على سماعة الرأس أو إضافة حلقة الأذن المشبك الاختيارية.

لأفضل صوت ،تأكد دائ ًما من أن سماعة الرأس متجهة نحو زاوية فمك.
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الشحن

تملك سماعة الرأس الجديدة ما يكفي من الطاقة للإقران وإجراء بضع مكالمات .يتطلب شحن سماعة الرأس بالكامل ساعتين،
ويتوقف تشغيل ضوء المؤشر
ما أن يكتمل الشحن.
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توفير الطاقة

إذا تركت سماعة الرأس قيد التشغيل لكن خارج نطاق اتصال هاتفك المقترن لأكثر من  90دقيقة،
فستحافظ سماعة الرأس على طاقة البطارية بالدخول في وضع ®.DeepSleep
ما إن تعود إلى نطاق الاتصال بالهاتف ،انقر فوق زر المكالمات للخروج من وضع  .DeepSleepإذا
كان الهاتف يرن أي ًضا ،فانقر فوق زر المكالمات مجد ًدا للإجابة على المكالمة.
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البقاء على اتصال

الفعال بين الهاتف وسماعة الرأس ما يصل إلى ً 33
قدما ) 10أمتار( قبل أن تنخفض جودة الصوت
يبلغ "نطاق اتصال" بلوتوث ّ
ويتم فقدان الاتصال .إذا فقدت الاتصال ،فستحاول سماعة الرأس معاودة الاتصال عند الرجوع إلى النطاق.
للحصول على استقبال أفضل للصوت ،ابق الهاتف والسماعة على الجهة نفسها من جسدك.
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المزيد من الميزات

فور قيامك بإقران الهاتفين ،يصبح من السهل الإجابة على مكالمات من أي من الهاتفين.

استخدام هاتفين

ً
إعلاما بواسطة نغمة رنين بالمكالمة الواردة من الهاتف المقترن الثاني .للرد على المكالمة
عندما تكون المكالمة جارية ،ستسمع
الثانية ،عليك أولاً إنهاء مكالمتك الحالية )انقر فوق زر المكالمات( بحيث يتم الرد على المكالمة الجديدة تلقائيً ا.
لإقران هاتف ثان أو هاتف جديد ،راجع "تغيير اللغة" في قسم التحكم.
تطلعك سماعة الرأس على تغييرات الحالة .مثًلا:

اسمعه يصدر هم ًسا خاف ًتا

") "Power onتشغيل الطاقة(
") "Pairing successfulتم الاقتران بنجاح(
") "Talk time (x) hoursعدد ساعات وقت التكلم )((x
") "Mute onتشغيل كتم الصوت(
") "Incoming callمكالمة واردة(
") "Answering callالرد على مكالمة(
") "Lost connectionفقدان الاتصال(
") "Recharge headsetإعادة شحن سماعة الرأس(
إذا كان في هاتفك ميزة موسيقى ستيريو بتشكيلة بلوتوث ) A2DPنمط توزيع الصوت
المتقدم( ً
أيضا ،فيمكنك عندها الاستماع إلى الموسيقى وملفات  podcastsوالتنقل وملفات
صوتية متدفقة أخرى من خلال سماعة الرأس هذه.

الاستماع إلى الموسيقى
وأكثر

تعقب
لتخطي المسارات ،اضغط باستمرار على زر زيادة حجم الصوت ) (+أو زر تخفيض حجم الصوت )–( حتى يتم تخطي
المسار إلى الأمام أو إلى الخلف .للتشغيل/الإيقاف المؤقت ،اضغط باستمرار على جانبي زر حجم الصوت في الوقت نفسه.
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هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟
plantronics.com/support
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