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-™Plantronics M70 سلسلة منتج لإعداد إرشادات على الدليل هذا يحتوي. الجديد Plantronics منتج شرائك على تهانينا
M90 ™واستخدامه.

.استخدامه أو تثبيته قبل المنتج سلامة حول هامة معلومات على للحصول السلامة إرشادات مراجعة يرجى

مرحًبا
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رأس سماعات

USB شحن كبل

اختيارية أذن حلقة

.المنتج بحسب المحتويات تختلف قد*ملاحظة

*العلبة في يوجد ماذا
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ديدحتب بلاطتس ،كلذب اهيف موقت يتلا ىلوألا ةرملا يف .نارتقالا أدبي ،ةعامسلا عضو درجمبف
ةمئاق ىلإ لقتناف ،)؛نارتقالا( ";pairing" عمستس ،ءاهتنالا دنع .تارايخ ةثالث نيب نم كتغل
.سأرلا ةعامسب لاصتالل كفتاه ىلع "تادادعإلا"

لغة حدد
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.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل اهطبضو كفتاه ىلع Bluetooth "ثوتولب"® ةيصاخ طيشنتب مق1
•iPhone* ليغشت > ثوتولب > تادادعإلا

حسملا > ليغشت :ثوتولب > تاكبشلاو يكلساللا لاصتالا > تادادعإلا Android™ ةيكذلا فتاوهلا•
ةزهجأ نع اًثحب

،حاجنب نارتقالا متي نإ ام .لاصتالا لبقا وأ رورم زمرك )0000( رافصأ ةعبرأ لاخدإب مق ،رمألا مزل اذإ2
.ضيمولا نع  رشؤملا ءوض فقوتي ىتح

الاقتران
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+ 

الطاقة زر

الرأس سماعة مؤشر ضوء

المكالمات زر

الشحن منفذ

الصوت حجم خفض أو لزيادة: الصوت حجم زر

ما تتراوح لمدة الصوت حجم خفض وزر الصوت حجم زيادة زر على مًعا آٍن وفي باستمرار اضغط: الصوت كتم
وثانيتين ثانية بين

مسار تقديم

مسار إرجاع

الرأس سماعة حول عامة نظرة
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+ 

.تاملاكملا  رز ىلع طغضا

.نيتيناثل تاملاكملا  رز ىلع رارمتساب طغضا

.)–( هضيفخت وأ )+( توصلا مجح ةدايز رز قوف رقنا

مجح ةدايز يّرز ىلع رارمتساب طغضا ،نوفوركيملا توص متكل
حوارتت ةدمل هسفن تقولا يف )–( توصلا مجح ضيفختو )+( توصلا
،)توصلا متك ليغشت( "mute on" عمستس .نيتيناثو ةيناث نيب ام
متك دنع ةقيقد 15 لك هيبنت ةمغن رركتتس ،كلذ دعب .ةدحاو ةرم يتوصلا هيبنتلا اذه رركتيسو
.نوفوركيملا توص متك ءاغلإل اًددجم نيرزلا ىلع رارمتساب طغضا .توصلا

ِطعأ مث فتاهلا ةبلاطم رظتناو ،نيتيناث ةدمل  تاملاكملا رز طغضا
. ةنّزخم لاصتا ةهج مسا بلطل فتاهلل رمألا

،كفتاه عم ثوتولب® لاصتا كب ةصاخلا سأرلا ةعامس تدقف اذإ
.يئاقلت لكشب لاصتالا ةداعإ لواحتس

ةرم تاملاكملا رز قوف رقنا ،لاصتالا ةداعإ سأرلا ةعامس ىلع رذعت اذإ
.فتاهلا يف ثوتولب ةزهجأ ةمئاق لالخ نم اًيودي ليصوتلاب مق وأ ةدحاو
.DeepSleep® عضو طيشنت متيس ،ةقيقد 90 نم رثكأل لاصتالا قاطن جراخ سأرلا ةعامس تيقب اذإ

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

pairing, please select a" وتسمع والأزرق بالأحمر المؤشر ضوء يومض حتى  المكالمات زر على اضغط
different language) ".لإتمام الأجهزة قائمة من الرأس سماعة مجدًدا حدد). مختلفة لغة تحديد يرجى الاقتران، جاري

.الاقتران عملية

التحكم

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

ةملاكم ضفر

توصلا مجح طبض

ليغشت فاقيإ/ليغشت
توصلا متك

يتوصلا بلطلا طيشنت
)فتاهلا ةزيم(

ةداعإ ةيفيك ةفرعم
لاصتالا

ةغللا رييغت
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.نينذألا نم يأ روتنك ىلع قفرب تبثتل ىنثت ةقيقر ةقلح عيمجلل حلاصلا ينذألا سأرلا كلمي
.ةيرايتخالا كبشملا نذألا ةقلح ةفاضإ وأ سأرلا ةعامس ىلع ينذألا سأرلا ريودت كنكمي ،تيبثتلل

.كمف ةيواز وحن ةهجتم سأرلا ةعامس نأ نم اًمئاد دكأت ،توص لضفأل

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

الشحن
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،ةقيقد 90 نم رثكأل نرتقملا كفتاه لاصتا قاطن جراخ نكل ليغشتلا ديق سأرلا ةعامس تكرت اذإ
.DeepSleep® عضو يف لوخدلاب ةيراطبلا ةقاط ىلع سأرلا ةعامس ظفاحتسف

اذإ .DeepSleep عضو نم جورخلل  تاملاكملا رز قوف رقنا ،فتاهلاب لاصتالا قاطن ىلإ دوعت نإ ام
.ةملاكملا ىلع ةباجإلل اًددجم  تاملاكملا رز قوف رقناف ،اًضيأ نري فتاهلا ناك

الطاقة توفير
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الصوت جودة تنخفض أن قبل) أمتار 10( قدًما 33 إلى يصل ما الرأس وسماعة الهاتف بين الفّعال بلوتوث" اتصال نطاق" يبلغ
.النطاق إلى الرجوع عند الاتصال معاودة الرأس سماعة فستحاول الاتصال، فقدت إذا. الاتصال فقدان ويتم

.جسدك من نفسها الجهة على والسماعة الهاتف ابق للصوت، أفضل استقبال على للحصول

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

المكالمة على للرد. الثاني المقترن الهاتف من الواردة بالمكالمة رنين نغمة بواسطة إعلاًما ستسمع جارية، المكالمة تكون عندما
.تلقائًيا الجديدة المكالمة على الرد يتم بحيث) المكالمات  زر فوق انقر( الحالية مكالمتك إنهاء أولاً عليك الثانية،

.التحكم قسم في" اللغة تغيير" راجع جديد، هاتف أو ثان هاتف لإقران

:اًلثم .ةلاحلا تارييغت ىلع سأرلا ةعامس كعلطت

"Power on) "الطاقة تشغيل(

"Pairing successful) "بنجاح الاقتران تم(

"Talk time (x) hours) "التكلم وقت ساعات عدد )x((

"Mute on) "الصوت كتم تشغيل(

"Incoming call) "واردة مكالمة(

"Answering call) "مكالمة على الرد(

"Lost connection) "الاتصال فقدان(

"Recharge headset) "الرأس سماعة شحن إعادة(

الصوت توزيع نمط( A2DP بلوتوث بتشكيلة ستيريو موسيقى ميزة هاتفك في كان إذا
وملفات والتنقل podcasts وملفات الموسيقى إلى الاستماع عندها فيمكنك أيًضا،) المتقدم
.هذه الرأس سماعة خلال من أخرى متدفقة صوتية

تعقب
تخطي يتم حتى(–)  الصوت حجم تخفيض زر أو(+)  الصوت حجم زيادة زر على باستمرار اضغط المسارات، لتخطي
.نفسه الوقت في الصوت حجم زر جانبي على باستمرار اضغط المؤقت، الإيقاف/للتشغيل. الخلف إلى أو الأمام إلى المسار

الميزات من المزيد

نيفتاه مادختسا

اًتفاخ اًسمه ردصي هعمسا

ىقيسوملا ىلإ عامتسالا
رثكأو
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المساعدة؟ من مزيد إلى تحتاج هل
plantronics.com/support

Plantronics، Inc.Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States
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2132 LR Hoofddorp, Netherlands
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