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2

نظرة عامة حول سماعة الرأس

الطاقة
الإقتران
يتطلب زر الإجابة على المكالمة
منفذ الشحن
ضوء  LEDعلى سماعة الرأس )ضوء المؤشر(

انتبه إلى سلامتك

يرجى قراءة دليل السلامة للحصول على معلومات هامة حول السلامة والشحن والبطارية إلى جانب
معلومات تنظيمية قبل استخدام سماعة الرأس الجديدة.

3

الإقتران

الاقتران

غل فيها سماعة الرأس ،تبدأ عملية الإقران.
في المرة الأولى التي تش ّ
نين أزرق وأحمر.
حتى تومض أضواء  LEDباللو َ

1

اضغط باستمرار على زر المكالمات

2

تنشيط ® Bluetoothعلى هاتفك وضبطه للبحث عن أجهزة جديدة.
• هواتف iPhoneالإعدادات <  < Bluetoothتشغيل*
ثا عن أجهزة*
• هواتف Androidالإعدادات < :Bluetoothتشغيل < المسح بح ً
ملاحظة*قد تختلف القوائم بحسب الجهاز.

3

خل أربعة أصفار ) (0000لرمز المرور أو اقبل الاتصال .عندما تتم
حدد " ."PLT_ML15وعند الضرورة ،أد ِ
عملية الاقتران بنجاح ،تتوقف أضواء  LEDعن الوميض.

PLT_ML15
0000

إقران هاتف آخر

بعد إقران سماعة الرأس بهاتفك ،قد تحتاج إلى إقران هاتف آخر.
1

قم بتشغيل سماعة الرأس.

2

اضغط باستمرار على زر المكالمات

3

قم بتنشيط خاصية "بلوتوث"  Bluetoothعلى هاتفك وضبطها للبحث عن أجهزة جديدة.

4

حدد "".PLT_ML15
عند الضرورة ،قم بإدخال أربعة أصفار ) (0000لكود المرور أو اقبل الاتصال.

حتى يومض ضوء المؤشر

باللونين أزرق وأحمر.

عندما تتم عملية الاقتران بنجاح ،تتوقف أضواء المؤشر لسماعة الرأس عن الوميض.

معاودة الاتصال

المزودة بتقنية  Bluetoothالفعّال ما يصل إلى  10أمتار .عند فقدانك الاتصال ،تحاول سماعة
يبلغ نطاق اتصال سماعة الرأس
ّ
الرأس معاودة الاتصال .إذا تعذر على سماعة الرأس معاودة الاتصال ،فانقر فوق الزر المكالمات أو اتصل يدويًا من خلال
قائمة أجهزة  Bluetoothفي الهاتف.
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الشحن والتثبيت على الأذنين

الشحن

تثبيت سماعات الرأس

تملك سماعة الرأس الجديدة ما يكفي من الطاقة للإقران وإجراء بضع مكالمات .يتطلب شحن سماعة الرأس بالكامل ساعتين؛
إلى الأزرق الثابت عند اكتمال الشحن.
يتحول ضوء المؤشر

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.
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الوظائف الأساسية

الطاقة
إجراء/إجابة/إنهاء المكالمات

للتشغيل أو إيقاف التشغيل ،اضغط على زر المكالمات
التشغيل( أو باللون الأحمر )عند إيقاف التشغيل(.

حتى يومض ضوء المؤشر

باللون الأزرق مرة واحدة )عند

الرد على مكالمة أو إنهاؤها
اضغط على زر المكالمات
إعادة الطلب
جا فوق زر المكالمات .
لطلب آخر رقم طلبته ،انقر نقًرا مزدو ً
الطلب الصوتي
شط بواسطة الصوت ،اضغط باستمرار على زر المكالمات
إذا كان هاتفك يدعم الطلب المن ّ
ط الأمر للهاتف لطلب رقم جهة اتصال مخّزنة.
تين ،وانتظر مطالبة الهاتف ثم أع ِ
ثاني َ

حجم الصوت
فك تشفير الأضواء

لمدة

اضبط مستوى صوت هاتفك للتحكم بمستوى صوت سماعة الرأس.
تشمل سماعة الرأس ضوء مؤشر

يومض على أثر تغيير في الحالة أو بعد الضغط على زر.

تتض ّمن بعض الأمثلة على ما ستراه:
• أحمر ثابت حتى اكتمال الشحن ثم يتحول إلى أزرق ثابت
• وميض باللونَين الأحمر والأزرق أثناء الاقتران
• وميض باللون الأحمر مرتين عندما يكون مستوى البطارية منخفضًا
• وميض باللون الأزرق مرتين عند توفّر مكالمة واردة
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الدعم

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟
plantronics.com/support
.Plantronics B.V

.Plantronics, Inc

Scorpius 171

Encinal Street 345

LR Hoofddorp 2132

Santa Cruz, CA 95060

Netherlands

United States
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