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1. sعامة وظائف 

 المؤشران يومض حتى" تشغيل/مؤقت إيقاف" على مطولا  اضغط تشغيل
 .بالتناوب واألحمر األزرق الضوئيان

 إذا األوتوماتيكي؛ الوضع في تدخل سوف السّماعة، تشغيل بمجرد المزاوجة
 تتصل فسوف بجهاز، قبل من توصيلها تم قد السماعات كانت

 .المزاوجة وضع في تدخل فسوف لوإ السابق، بالجهاز أوتوماتيكياا
 إيقاف" على مطولا  ضغطاا اضغط الجهاز، تشغيل عند إغالق

 واحدة، مرة األحمر الضوئي المؤشر يومض حتى" تشغيل/مؤقت
 .السماعة تنطفئ وسوف

 اإلطفاء
 أوتوماتيكياا

 إذا أوتوماتيكياا يغلق فسوف المزاوجة، وضع في المنتج يكون عندما
 .ثوان 5 لمدة جهازب توصيله يتم لم

 (.مضاء األحمر الضوئي المؤشر) الجهاز منفذ إلى الشاحن ادخل الشحن وضع
 على الرد

 مكالمة
ا ضغطاا اضغط  على للرد" تشغيل/مؤقت إيقاف" زر على قصيرا
 واردة مكالمة

 إلنهاء” تشغيل/مؤقت إيقاف“ زر على قصيرة ضغطة اضغط المكالمة انهاء
 .مكالمة

 إيقاف" زر على قصيرة ضغطة اضغط ثانية، مكالمة ورود عند ثانية مكالمة
 على مطولا  ضغطاا واضغط المكالمة، على لإلجابة" تشغيل/مؤقت

 مطولا  ضغطاا اضغط ثم: لرفضها" تشغيل/مؤقت إيقاف" زر
 اضغط المكالمتين؛ بين لالنتقال" تشغيل/مؤقت إيقاف" زر على

ا ضغطاا  المكالمة إلنهاء" تشغيل/مؤقت إيقاف" زر على قصيرا
 . الحالية

 لرفض" تشغيل/مؤقت إيقاف" زر على مطولا  ضغطاا اضغط مكالمة رفض
 واردة مكالمة

 .الصوت شدة لرفع" " زر على قصيرة ضغطة اضغط شدة زيادة
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 الصوت

 مستوى خفض
 الصوت

 .الصوت شدة لخفض" " زر على قصيرة ضغطة اضغط

 الموسيقي المقطع لسماع" " زر على قصيرة ضغطة اضغط التالي
 .التالي

 الموسيقي المقطع لسماع" " زر على قصيرة ضغطة اضغط السابق
 .السابق

 إيقاف/تشغيل
 مؤقت

 لتشغيل” مؤقت إيقاف/تشغيل“ زر  على قصيرة ضغطة اضغط
الا  المنتج كوني حين مؤقتاا إيقافها/الموسيقى  .موصَّ

 ضبط إعادة
 المصنع

 وضع في" "+""  على طويالا  ضغطاا اضغط
 معه المتصلة األجهزة قائمة ومسح الجهاز ضبط إلعادة المزاوجة

 .المزاوجة وضع في
 :ترفيهي جهاز أو هاتف مع المزاوجة .2
 .تعمل البلوتوث ةوظيف أن من وتأكد المحمول هاتفك بتشغيل قم •
 .المزاوجة وضع إلى واذهب البلوتوث السّماعة بتشغيل قم •
 المستخدم دليل راجع. الهاتف تعليمات باتباع هاتفك على البلوتوث أجهزة عن ابحث •

 . المعلومات من مزيد على للحصول بك الخاص الهاتف لجهاز
 ."المكتشفة األجهزة" ضمن الجهاز الهاتف يعرض سوف ثوان، عدة بعد •
 .المزاوجة هذه لختيار هاتفك تعليمات واتبع اختره •
 .موافق/نعم على اضغط ثم المزاوجة، عملية هاتفك يؤكد سوف •
ا •  . بك الخاص الهاتف قائمة من" الجهاز بتوصيل قم" اختر وأخيرا
 مدخل مقبس .3

 الشحن إلعادة مم 3.5 بقطر صوتي مقبس PS-029 T  /PS-025 T السّماعة تستخدم
 الحاسب/الدفتري بالحاسب توصيلها سوى عليك ليس. منخفضة طاريةالب تكون حين

 يكون حين الستعداد وضع في البلوتوث وظيفة تكون سوف. الشحن إلعادة الشخصي
 .المقبس إزالة يتم حين البلوتوث وظيفة إلى وتعود  BP بمنفذ متصالا  المدخل مقبس


