
معلومات
إضافية

 سماعة الرأس 
Savor™ M1100™                      Bluetooth ®



نظرة شاملة

زر المكالمات
إجراء مكالمة أو إنهاؤها )نقرة واحدة(  •

إعادة الطلب )النقر مرتين(  •
إعادة االتصال بعد فقدانه )نقرة واحدة(  •

تنشيط االقتران بعد عملية اإلعداد األولية    •
)الضغط حتى وميض الضوء باللون األحمر/

األزرق(
تحويل مكالمة إلى/من سماعة الرأس  • 

)الضغط لمدة ثانية واحدة أثناء المكالمة(

مفتاح الطاقة
تشغيل )تمرير حتى ظهور اللون األسود(   •

إيقاف تشغيل )تمرير حتى ظهور اللون   •
األحمر(

)VR( زر التعرف على الصوت
أوامر * التعرف على الصوت )VR ( )انقر   •
فوق زر التعرف على الصوت )VR( وقل 

 أمًرا خالل 10 ثواٍن. وراجع األوامر
 الصوتية للوصول إلى قائمة األوامر(. 

بدء ميزة الطلب الصوتي الخاصة بالهاتف   •
)نقرتان ثم تسمع طنيًنا(

منفذ شحن USB المصّغر
مع شاحن تيار متناوب:  •

20 دقيقة )يصل وقت التكّلم إلى ساعة واحدة(  
ساعتان )شحن كامل(  

أداء أفضل عند الشحن الكامل  •

زر حجم الصوت/كتم الصوت
زيادة/تخفيض حجم الصوت   • 

)نقرة واحدة لكل تغيير مستوى(
كتم الصوت أثناء مكالمة: تشغيل/إيقاف تشغيل  • 

)الضغط لمدة ثانية واحدة(

الضوء
عند الشحن )أحمر ثابت. ال ضوء   • 

عند اكتمال الشحن(
عند انخفاض مستوى البطارية   • 

)ومضتان باألحمر، نغمتان وتنبيه صوتي(
عند انخفاض مستوى البطارية إلى حد كبير    • 

)3 ومضات باألحمر، 3 نغمات وتنبيه صوتي(

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

إلى جانب معلومات تنظيمية قبل استخدام سماعة الرأس 
الجديدة.

 * تصبح أوامر التعّرف على الصوت )VR( متوفرة من
   صيف 2011 ووظيفة الزر غير منشطة بشكل

   افتراضي. لتنشيط هذه الميزة، يرجى تنزيل حزمة دعم
 .www.plantronics.com/vocalyst لغة من   

. Vocalyst™t هنا، يمكنك أيًضا التسجيل لخدمة 



االتصال بهاتفك

 يوصل "االقتران" سماعة الرأس 
 بالهاتف. تسمح لك تقنية 

"Multipoint" باستخدام سماعة 
الرأس هذه مع هاتفين.

1. تجهيز

قم بتنشيط ميزة بلوتوث في هاتفك  ثم استخدم 
إعدادات الهاتف إلضافة/البحث عن/اكتشاف 

أجهزة بلوتوث جديدة.
 : iPhone هواتف 
 اإلعدادات < عام < 

 بلوتوث < تشغيل 
)بدء البحث عن أجهزة(

 هواتف ®BlackBerry الذكية: 
 اإلعدادات/الخيارات < 

 بلوتوث: تشغيل < 
البحث عن أجهزة

2. إعداد

المرة األولى:
فيما تكون سماعة الرأس متوقفة عن التشغيل، 
قم بتنشيط وضع اقتران بلوتوث بتمرير مفتاح 

الطاقة إلى وضع التشغيل. يومض الضوء 
باللون األحمر/األزرق لإلشارة إلى وضع 

االقتران.
إقران هاتف ثاٍن/إعادة توصيل األصلي:

شّغل سماعة الرأس ثم اضغط باستمرار زر 
المكالمات حتى يومض الضوء باللون 

األحمر/األزرق.

3. اتصال

حدد "PLT_M1100" من قائمة أجهزة 
بلوتوث التي تظهر على هاتفك.

إذا طالبك الهاتف برمز مرور، فأدِخل 
0000. قد ترى **** على الشاشة.

تطلب بعض الهواتف أيًضا تأكيد اتصال 
سماعة الرأس بعد االقتران.

سيتوقف ضوء سماعة الرأس عن الوميض 
باللون األحمر/األزرق فور اقتران/اتصال 

الهاتف وسماعة الرأس بنجاح.

PLT_M1100



البحث عن الوضعية المالئمة لك

 تدخل حلقة الرأس األذني الهالمي في المنحنى الخلفي ألذنك لتأمين
 الثبات في األذن. 

جّرب سماعة الرأس. الرأس األذني مصمم ليالئم معظم األشخاص لكن قد 
ترغب بتدويره ليالئم أذنك اليمنى أو اليسرى بشكل أفضل.

يثبت الرأس األذني الهالمي ومكبر الصوت في الفتحات المالئمة بحيث ال 
يخرج الرأس األذني من مكانه أثناء االستخدام.

ويجب أن تبعد حلقة األذن على الرأس األذني الهالمي عن سماعة الرأس. )ال 
تقم بتدوير الرأس األذني  إلى حد بعيد جًدا(.

لألذن اليسرى

لألذن اليمنى



المطابقة ألفضل وضعية

إذا شعرت بأن الرأس األذني الهالمي واسع أو ضيق 
في أذنك، فقم بتغييره. والستبدال الرأس األذني 

الهالمي المتوسط بواحد أصغر أو أكبر، اسحب حلقة 
الرأس األذني الهالمي لفكها. )ال تسحب قاعدة مكبر 

الصوت وطرفه(.

باستخدام إبهامك، قم بثني أسفل الرأس األذني على 
مكبر الصوت واسحب الحلقة األذنية للرأس األذني 
على مكبر الصوت. )ال تضغط على مكبر الصوت 

من خالل الرأس األذني الهالمي(.

ألفضل صوت، تأكد دائًما من أن سماعة الرأس 
متجهة نحو زاوية فمك.

فيديو البرنامج التعليمي:
www.plantronics.com/M1100fit

حلقة األذن  االختيارية



MULTIPOINT معلومات إضافية حول

 Plantronics من M1100 تدعم سماعة الرأس
تقنية Multipoint التي تسمح لك باستخدام سماعة 

رأس واحدة مع هاتفين محمولين مختلفين ممّكنين 
بتقنية بلوتوث. 

إلقران سماعة الرأس بهاتف ثاٍن، راجع "االتصال 
بهاتفك". 

كيفية بدء مكالمة 
عند اتصال هاتفين، تتحكم سماعة الرأس بمكالمة من 
الهاتف الذي أجرى آخر مكالمة صادرة أو تبدأها أو 

تعيد طلبها.
الستخدام الهاتف المقترن الثاني بداًل من ذلك، أجِر 

المكالمة باستخدام عناصر التحكم الخاصة بذلك 
الهاتف. فينّشط الهاتف الثاني ارتباطه مع سماعة 

الرأس. 
مالحظة: ال يمكن أن تضع سماعة الرأس مكالمة 
حالية قيد االنتظار أثناء اإلجابة على مكالمة من 

الهاتف الثاني.

كيفية اإلجابة على مكالمة أثناء التكّلم على الهاتف 
المقترن اآلخر

لإلجابة على مكالمة ثانية على الهاتف اآلخر، يجب 
إنهاء المكالمة الحالية أو تحويلها إلى الهاتف األول 

مجدًدا. لتحويل المكالمة، راجع "نظرة شاملة". 
إذا اخترت عدم اإلجابة، فتذهب المكالمة الثانية إلى 

البريد الصوتي. 
اإلجابة على مكالمة واردة من الهاتف الثاني فيما 

يكون هناك مكالمة أخرى جارية: 
1.  قبل اإلجابة على المكالمة الثانية، أنِه المكالمة 

األولى بالنقر على زر المكالمات.
2.  أجب على المكالمة الثانية بالنقر فوق زر 

المكالمات مجدًدا.
 ،Multipoint تلميح لتفادي مواجهة مشاكل في تقنية

استخدم زر المكالمات الموجود على سماعة الرأس 
بداًل من عناصر التحكم الخاصة بالهاتف.



االستماع إلى الصوت

متى ستسمعهمعناهالصوت الذي ستسمعه
بعد تمرير مفتاح الطاقة إلى الوضع "تشغيل"تشغيل الطاقة

بعد تمرير مفتاح الطاقة إلى الوضع "إيقاف تشغيل"إيقاف تشغيل الطاقة
وقت التكلم: )4 ساعات، 3 
ساعات، ساعتان، أقل من 

ساعتين(

بعد تمرير مفتاح الطاقة إلى الوضع "تشغيل"

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

عندما يكون ال يزال لديك حوالي 15 دقيقة متبقية قبل وجوب إعادة شحن إعادة شحن سماعة الرأس
البطارية

بعد تمرير مفتاح الطاقة إلى الوضع "تشغيل" أو إعادة توصيل اتصال بلوتوث الهاتف 1 متصل
مقطوع

بعد إقران هاتف ثاٍنالهاتف 2 متصل
فيما تحاول سماعة الرأس والهاتف االقتران/االتصالاقتران قيد التقدم

بعد اقتران/اتصال سماعة الرأس والهاتف بنجاحاالقتران ناجح
 االقتران غير مكتمل، 

إعادة بدء سماعة الرأس
بعد فشل سماعة الرأس والهاتف في محاولة االقتران 

عند بلوغ أعلى مستوى لحجم الصوت بعد النقر على زر حجم الصوتحجم الصوت األقصى 
بعد ضغط زر حجم الصوت لثانية واحدة أثناء مكالمة ماتشغيل كتم الصوت

عندما يكون الصوت في وضع تشغيل كتم الصوت، بعد ضغط زر حجم إيقاف تشغيل كتم الصوت
الصوت لثانية واحدة

عندما يفقد الهاتف اتصال بلوتوث مع سماعة الرأسفقدان االتصال
بعد قول cancel إليقاف أمر صوتيملغى

يصدر عن سماعة الرأس هذه 
تنبيهات مختلفة عن الحالة عند 

التشغيل/إيقاف التشغيل أو 
انخفاض وقت التكّلم أو فقدان/

إعادة إنشاء اتصال بلوتوث 
بهاتفك.

Power on

Power off

Talk time: (4 hrs 
3hrs, 2 hrs, less 

(than 2 hours

Battery low

Recharge headset

Phone 1 connected

Phone 2 connected

Pairing

Pairing successful

 Pairing incomplete 
restart headset

 Volume maximum

Mute on

Mute off

Lost connection

Cancelled



األوامر الصوتية

 يمكنك إصدار أمر لسماعة الرأس وستصدر 
اإلجابة أو تنفذ ما تقوله. 

إذا لم تتعّرف سماعة الرأس على األمر الذي تصدره، 
 Always" فقد تسمع مطالبة مساعدة مثل

 remember the “what can I say?”
 command for a list of active

 ."commands 

تعّرف على كيفية التحكم في سماعة الرأس:
أواًل، انقر فوق زر التعرف على الصوت )VR( ثم قل:

 What can I say?  •  
Pair mode  •  

 Am I connected?  •  
 Check battery  •  

Redial  •  
Cancel  •  

™Call Vocalyst )بعض البلدان فقط(  •  
Answer )ال حاجة للنقر فوق زر التعرف على الصوت )VR( أواًل(  •  

Ignore )ال حاجة للنقر فوق زر التعرف على الصوت )VR( أواًل(  •  

 * تصبح أوامر التعّرف على الصوت )VR( متوفرة من
   صيف 2011 ووظيفة الزر غير منشطة بشكل

   افتراضي. لتنشيط هذه الميزة، يرجى تنزيل حزمة دعم
 .www.plantronics.com/vocalyst لغة من   

. Vocalyst™t هنا، يمكنك أيًضا التسجيل لخدمة 



تلميحات

االقتران/االتصال مرة واحدة فقط:
يتم إجراء االقتران مرة واحدة فقط إال إذا فقد الهاتف 

االتصال أو كنت تريد إقران هاتف جديد.
معرفة كيفية إعادة االتصال: 

تحاول سماعة الرأس إعادة إنشاء اتصال مفقود. فإذا 
لم تنجح السماعة في إعادة االتصال، انقر على زر 

المكالمات مرة واحدة أو أِعد االتصال يدوًيا من خالل 
قائمة جهاز بلوتوث في الهاتف.

متابعة مكالمة من دون سماعة الرأس:
إذا كنت بحاجة إلى متابعة مكالمة من دون استخدام 

سماعة الرأس، اضغط فقط زر المكالمات لثانية 
واحدة فتتحّول المكالمة مجدًدا إلى الهاتف. ستسمع 

طنيًنا يؤكد التحويل.

االستماع إلى الموسيقى من دون تفويت مكالمة:
 A2DP تدعم سماعة الرأس هذه تشكيلة بلوتوث
لدفق الصوت لتمكينك من االستماع إلى الموسيقى 

والوصول إلى الراديو عبر اإلنترنت وسالسل ملفات 
الوسائط الرقمية وحتى إلى توجيهات تفصيلية 
للطريق وذلك من الهاتف الممّكن بتقنية تشكيلة 

A2DP. استخدم هاتفك لبدء الموسيقى أو الصوت 
وسينتقل تلقائًيا إلى سماعة الرأس. 

إذا رّن هاتفك، فسيتم كتم الصوت المتدفق للسماح لك 
باإلجابة على المكالمة الواردة أو تجاهلها، ثم يتم 

استئناف تشغيل الصوت تلقائًيا. وسيتوقف الصوت 
مؤقًتا أيًضا عند استخدام األوامر الصوتية لسماعة 
الرأس لكن يتم استئناف تشغيل الصوت فقط إذا لم 

تجِر مكالمة صادرة. 

البقاء بالقرب من الهاتف: 
يبلغ "نطاق اتصال" بلوتوث الفّعال بين الهاتف 

وسماعة الرأس ما يصل إلى 10 أمتار )33 قدًما( 
قبل أن تنخفض جودة الصوت ويتم فقدان االتصال.

أفضل صوت:
ألفضل صوت، تأكد دائًما من أن سماعة الرأس 

متجهة نحو زاوية فمك.



المواصفات

لغاية 4 ساعاتوقت التكّلم

لغاية 7 أياموقت االستعداد

لغاية 10 أمتار )33 قدًما(/ التصنيف الثانيمسافة التشغيل )نطاق االتصال(

9 غرامات وزن سماعة الرأس

x 16 x 55  12 مم مقاييس سماعة الرأس

شحن USB مصّغرموصل الشحن

قابلة إلعادة الشحن، ليثيوم أيون بوليمر غير قابلة لالستبدالنوع البطارية

ساعتان وقت الشحن )األقصى(

5 فولت تيار مستمر - 180 ميللي أمبيرمتطلبات الطاقة

مواصفات 2.1 مع EDR و eSCOإصدار بلوتوث

تشكيلة التوزيع الصوتي المتقدم )A2DP(، وتشكيلة األجهزة الاليدوية تشكيالت بلوتوث
)HFP ( 1.5، وتشكيلة سماعة الرأس )HSP(  1.1، واالقتران البسيط 

)SSP( اآلمن

 درجة حرارة التشغيل 
والتخزين والشحن

0 - 40 درجة مئوية )32 درجة فهرنهايت - 104 درجات فهرنهايت(
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هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟

*الدعم باللغة اإلنكليزية

Plantronics Ltd 
Wootton Bassett, UK 
Tel: 0800 410014

 
 
www.plantronics.com

Czech Republic 
www.plantronics.com

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:  
www.plantronics.com

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:
www.plantronics.com

További információk: 
www.plantronics.com

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:  
www.plantronics.com

Portugal 
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii  
www.plantronics.com

Дополнительная 
информация: 
www.plantronics.com

Sverige 
Tel: 0200 21 46 81

Daha fazla bilgi için: 
www.plantronics.com
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 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       

 Savor و M1100 و Plantronics 2011© . كافة الحقوق محفوظة. إن Plantronics, Inc.  
و Vocalyst عالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة .Plantronics, Inc. وتمتلك شركة

 .Bluetooth SIG, Inc كلمة العالمة التجارية وشعارات Bluetooth وأي استخدام لهذه العالمات من 
ِقبل  .Plantronics, Inc يتم بموجب تصريح. و iPhone عالمة تجارية لشركة .Apple, Inc مسجلة 

 Research In Motion لشركة Blackberry في الواليات المتحدة وفي بلدان أخرى. وتعود ملكية
Limited وهي مسجلة في الواليات المتحدة ويجوز أن تكون عالقة أو مسجلة في بلدان أخرى. ال تملك 
شركة .Plantronics, Inc دعم شركة Research In Motion Limited أو رعايتها وهي كذلك 

غير مرتبطة بها أو خالًفا لذلك مخّولة من قبلها. براءات اختراع أميركية 5,712,453؛ امتيازات عالقة  
)02.11 ( AM84446-10

AE11
EEE Yönetmeliğine Uygundur 


