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نظرة شاملة

زر المكالمات
إجراء مكالمة أو إنهاؤها )النقر مرة واحدة(  •

إعادة الطلب )نقرتان(  •
بدء ميزة الطلب الصوتي الخاصة بالهاتف  )الضغط لمدة   •

ثانيتين حتى سماع طنين(
إعادة اتصال بلوتوث بعد فقدانه )النقر مرة واحدة إذا   •

كانت سماعات الرأس ال تعيد االتصال تلقائًيا(
إلغاء ضوء المكالمة التي لم ُيرد عليها )النقر مرة   •

واحدة(
رفض مكالمة )الضغط لمدة ثانيتين(  •

تحويل مكالمة إلى/من الهاتف )أثناء المكالمة، الضغط   •
لمدة ثانيتين(

تمكين/تعطيل الضوء أثناء مكالمة جارية )أثناء التشغيل،   •
الضغط لمدة ثانيتين على مفتاح المكالمات ومفتاح زيادة 

حجم الصوت(

منفذ شحن USB المصّغر
االستخدام مع شاحن التيار المتناوب:  • 
 ساعة واحدة قبل االستخدام ألول مرة 

3 ساعات )شحن كامل(
ال تستخدم سماعات الرأس أثناء الشحن  •

أزرار حجم الصوت/تغيير المسارات
زيادة/تخفيض حجم الصوت )النقر مرة واحدة لكل تغيير   •

مستوى(
تقديم أو إرجاع مسار )الضغط لمدة ثانيتين لكل تغيير   •

مسار(
تمكين/تعطيل ™OpenMic )الضغط لمدة 3 ثواٍن   •

فوق زر المكالمات وزر تخفيض حجم الصوت(

الضوء
الشحن )أحمر ثابت(  •

الشحن الكامل )وميض ثابت سريع باللون   •
األزرق(

بطارية ضعيفة )ومضتان باللون األحمر كل 15   •
دقيقة(

أثناء مكالمة جارية )وميض باللون األزرق كل   •
ثانيتين أثناء مكالمة جارية(

مكالمة لم ُيرد عليها  )3 ومضات باللون   •
األرجواني متكررة لمدة 5 دقائق أو حتى يتم 

إلغاؤها(
وضع االقتران )ومضات متكررة باللون األحمر/  •

األزرق( 

زر الموسيقى
تشغيل/إيقاف مؤقت )النقر مرة واحدة(  •
تحسين الصوت )الضغط لمدة ثانيتين(  •

كتم الموسيقى أو المكالمة )النقر مرة واحدة(  •
استخدام ™ OpenMic إليقاف الموسيقى   •

مؤقًتا وتنشيط الميكروفون )النقر مرة واحدة( 

زر الطاقة/االقتران
تشغيل/إيقاف تشغيل )الضغط لمدة ثانيتين   •

للتشغيل، والضغط لمدة 4 ثوان إليقاف التشغيل(
تنشيط وضع االقتران بعد اإلعداد األساسي   •
)الضغط حتى يومض الضوء باللون األحمر/

األزرق(
التحقق من مستوى البطارية )النقر مرة واحدة(  •

انتبه إلى سالمتك! يرجى قراءة دليل السالمة 
للحصول على معلومات هامة حول السالمة 

والشحن والبطارية إلى جانب معلومات تنظيمية 
قبل استخدام سماعات الرأس الجديدة.

+
-



3

االتصال بهاتفك

يوصل "االقتران" سماعات الرأس 
بالهاتف. ويتم إجراء االقتران مرة 

واحدة فقط إال إذا فقد الهاتف االتصال 
أو كنت تريد إقران هاتف جديد.

1. تجهيز
قم بتنشيط ميزة بلوتوث في  جهازك، ثم 

استخدمها إلضافة / البحث عن / اكتشاف 
أجهزة بلوتوث جديدة.

في الهاتف قوائم مختلفة للتحديد منها:
 هواتف iPhone : اإلعدادات < عام 

< بلوتوث < تشغيل )بدء البحث عن أجهزة(
هواتف ®BlackBerry الذكية: اإلعدادات/

الخيارات < بلوتوث: تشغيل < البحث عن 
أجهزة 

2. إعداد
عند أول استخدام، نفذ اإلجراءات التالية:

فيما تكون سماعات الرأس متوقفة عن 
التشغيل، قم بتنشيط وضع اقتران بلوتوث 

بالضغط على زر الطاقة/االقتران لمدة 
ثانيتين. يومض الضوء باللون األحمر/األزرق 

لإلشارة إلى وضع االقتران.
إقران هاتف جديد/إعادة توصيل األصلي:

فيما تكون سماعات الرأس متوقفة عن 
التشغيل، اضغط على زر الطاقة/االقتران 

حتى يومض الضوء باللون األحمر/األزرق.

3. اتصال
حدد "+PLT_BB903" من قائمة أجهزة 

بلوتوث التي تظهر على هاتفك.
إذا طالبك الهاتف بإدخال رمز مرور، فأدِخل 
أربعة أصفار )0000(. قد ترى **** على 

الشاشة.
تطلب بعض الهواتف أيًضا تأكيد  االتصال بعد 

االقتران.
يتوقف ضوء سماعات الرأس عن الوميض 

باللون األحمر/األزرق ما أن تتم عملية 
االقتران/االتصال بنجاح.

يمكنك اآلن إجراء مكالمة باستخدام ميزة 
الطلب الصوتي أو لوحة المفاتيح في الجهاز.

PLT_BB903+



4

تثبيت سماعات الرأس

للحصول على أفضل أداء للصوت والتثبيت بشكل محكم ومريح، احرص على 
ضبط سماعات الرأس لتثبت براحة في أذنك وتلتف حول عنقك من الخلف.

لف كبل الستيريو حول عنقك من الخلف.  .1
مرر قطعة أذن واحدة إلى خلف أذنك وأحكم تثبيت الرأس األذني داخل   .2

أذنك بالتداخل/الدوران.
كرر الخطوة 2 مع قطعة األذن األخرى واستمر بالتثبيت في األذنين حتى   .3

يثبت الرأسان األذنيان بإحكام وراحة في أذنيك. 
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االستماع إلى الصوت

متى ستسمعهمعناهالصوت الذي ستسمعه
Listening time: (5 hrs,  

4 hrs, 3 hrs, 2 hrs, 1 hr)
وقت االستماع: )5 ساعات، 4 
ساعات، 3 ساعات، ساعتان، 

ساعة واحدة(

بعد الضغط لمدة ثانيتين على زر الطاقة للتشغيل أو بعد الضغط لبرهة قصيرة 
أثناء تشغيل الموسيقى

Battery lowعندما يكون ال يزال لديك حوالي 30 دقيقة متبقية قبل وجوب إعادة شحن البطارية منخفضة
البطارية 

Recharge batteryعندما يكون ال يزال لديك حوالي 10 دقائق متبقية قبل وجوب إعادة شحن إعادة شحن البطارية
البطارية 

Connectedبعد الضغط على زر الطاقة للتشغيل أو إلعادة إنشاء اتصال بلوتوث منقطع متصل
Incoming callعند يرن الهاتف عند وجود ومكالمة واردةمكالمة واردة

Track forward/backبعد الضغط لمدة ثانيتين فوق زر تقديم مسار + أو زر إرجاع مسار -تقديم أو إرجاع مسار
Mute onبعد النقر فوق زر الموسيقى أثناء مكالمةتشغيل كتم الصوت
Mute offعندما يكون كتم الصوت مشغاًل أثناء مكالمة بعد النقر فوق زر الموسيقى إيقاف تشغيل كتم الصوت

Lost connectionعندما يفقد الهاتف اتصال بلوتوث مع سماعات الرأسفقدان االتصال

يصدر عن سماعات الرأس 
هذه تنبيهات مختلفة عن الحالة 

عند التشغيل/إيقاف التشغيل 
أو انخفاض وقت االستماع 

أو فقدان/إعادة إنشاء اتصال 
بلوتوث بهاتفك.
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تلميحات

إجراء المكالمات باستخدام ميزة الطلب الصوتي: 
يمكن أن تعمل سماعات الرأس مع ميزة الطلب 

الصوتي في هاتفك. اضغط على زر المكالمات لمدة 
ثانيتين واستمع إلى الطنين المنخفض. قد يطالبك 
هاتفك بقول شيء مثل "االسم رجاًء". تحقق من 

وثائق الهاتف للحصول على تفاصيل.

سماع ما يدور من حولك:
 OpenMic™ تستخدم سماعات الرأس ميزة

إليقاف الموسيقى مؤقًتا عندما تريد أن تسمع ما 
يدور من حولك أو أن تتحدث لبرهة مع شخص 

بالقرب منك. ومن أجل استخدام هذه الميزة، انقر 
فوق زر الموسيقى مرة واحدة ثم كرر النقر عندما 

تنتهي وتريد أن تستأنف تشغيل الموسيقى. 

لتعطيل هذه الميزة، اضغط على زر المكالمات 
وزر تخفيض حجم الصوت لمدة 3 ثواٍن )ستسمع 

مجموعة من نغمات طنين منخفضة-مرتفعة-
منخفضة(. أما إلعادة تمكينها، فاضغط على زر 

المكالمات وزر تخفيض حجم الصوت لمدة 3 
ثواٍن )ستسمع مجموعة من نغمات طنين مرتفعة-

منخفضة-مرتفعة(.

التحقق من مستوى شحن البطارية:
إذا كنت تجري مكالمة أو تستمتع إلى الموسيقى 

وسمعت 3 نغمات طنين مرتفعة، فيكون ال يزال 
لديك أقل من 10 دقائق من وقت االستماع. 

في أوقات أخرى، يمكنك التحقق من مستوى شحن 
البطارية بالنقر فوق زر الطاقة. سيصدر عن 

سماعات الرأس صوت يطلعك على عدد ساعات 
االستخدام المتبقية. 

يومض الضوء أيًضا باللون األحمر لعرض مستوى 
شحن البطارية. 

 وميض واحد = أكثر من 3/2 منها ممتلئ 
 ومضتان = 1/3 إلى 3/2 منها ممتلئ 
3 ومضات = أقل من 3/1 منها ممتلئ

البقاء بالقرب من الجهاز: 
يبلغ "نطاق اتصال" بلوتوث الفّعال بين الجهاز 
وسماعات الرأس ما يصل إلى 10 أمتار )33 

قدًما( قبل أن تنخفض جودة الصوت ويتم  فقدان 
االتصال. وللحصول على أفضل استقبال صوتي، 

أبِق جهازك على الجانب األيسر من جسمك.

معرفة كيفية إعادة االتصال: 
تحاول سماعات الرأس إعادة إنشاء اتصال بلوتوث 

مفقود. وإذا لم تنجح السماعات في إعادة إنشاء 
االتصال، فانقر فوق زر المكالمات مرة واحدة أو 

أِعد االتصال يدوًيا من خالل قائمة بلوتوث في 
الجهاز.
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المواصفات

لغاية 7 ساعاتوقت التكّلم/االستماع 

لغاية 7 أياموقت االستعداد

لغاية 10 أمتار )33 قدًما( من الجهازمسافة التشغيل )نطاق االتصال(

34 غراًماوزن سماعات الرأس

الطول X العرض X االرتفاع = 330 مم X  20 مم )لدى أوسع نقطة مقاييس سماعات الرأس
لقطعة األذن( X 57 مم

شحن USB مصّغرموصل الشحن

قابلة للشحن، ليثيوم أيون بوليمر غير قابلة لالستبدالنوع البطارية

3 ساعاتوقت الشحن )األقصى(

5 فولت تيار مستمر - 180 ميللي أمبيرمتطلبات الطاقة

2.1 + معدل محّسن لنقل البيانات )EDR( ونقل حزمة البيانات eSCOإصدار بلوتوث

دعم تشكيلة التوزيع الصوتي المتقدم )A2DP( وتشكيلة التحكم عن بعد تشكيالت بلوتوث
 v1.5 ) HFP( وتشكيلة األجهزة الاليدوية )AVRCP( بالصوت والفيديو 

v1.1 ) HSP( وتشكيلة سماعة الرأس

0 – 40 درجة مئوية )32 – 104 درجات فهرنهايت(درجة حرارة التشغيل والتخزين والشحن



8

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

*الدعم باللغة اإلنكليزية

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
+44 (0)1793 842443*

Czech Republic 
+44 (0)1793 842443*

Danmark 
Tel: 80 88 46 10

Plantronics GmbH 
Hürth, Deutschland 
Kundenservice: 
Deutschland  0800 9323 400 
Österreich  0800 242 500 
Schweiz  0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες:  
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Iberia, S.L. 
Madrid, España 
Tel: 902 41 51 91

Finland 
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl 
Noisy-le-Grand 
France 
Tel: 0800 945770

Plantronics BV 
Regus House 
Harcourt Centre 
Harcourt Road 
Dublin 2, Ireland 
Service ROI: 1800 551 896

  למידע נוסף, בקר באתר:
+44 (0)1793 842443*

További információk: 
+44 (0)1793 842443*

Plantronics Acoustics  
Italia Srl, Milano, Italia 
Numero Verde: 800 950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland 
NL 0800 7526876 
BE 0800 39202 
LUX 800 24870

Norge 
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej informacji:  
+44 (0)1793 842443*

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
+44 (0)1793 842443*

Дополнительная 
информация: 
+44 (0)1793 842443*

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
+44 (0)1793 842443*
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www.plantronics.com



 معلومات حول السالمة: 
راجع كتّيب األمان المنفصل "لسالمتك"
 تفاصيل الكفالة المحدودة لمدة سنتين: 

www.plantronics.com/warranty

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

Plantronics B.V.
Scorpius 140

2132  LR Hoofddorp 
Netherlands

       www.plantronics.com
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