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 وظائف عامة
اضغط زر القدرة حتى يتحول الضوء إلى اللون األزرق، إذا كان هناك  تشغيل

توصيل هذا الجهاز أوتوماتيكيًا، وإال فعند  سيتمجهاز تم توصيله من قبل، 

الدخول إلى وضع المزاوجة، سوف يضيء اللونان األحمر واألزرق 

 .بالتناوب

ادخل وضع 

 المزاوجة

مزاوجته من قبل، فسوف يتصل أوتوماتيكيًا إذا كان المنتج قد تمت 

إذا لم يكن قد تمت مزاوجته من قبل، فسوف . بالجهاز عندما يتم تشغيله

األحمر واألزرق يدخل إلى وضع المزاوجة، سوف يضيء اللونان 

االتصال، سوف يومض المؤشر الضوئي األزرق  بالتناوب، وحين يتم 

 .ثوان 5مرتين كل 

اوجة، استخدم هاتف محمول يحتوي على خاصية البلوتوث في وضع المز المزاوجة

 . أو أي جهاز بلوتوث آخر يعمل كجهاز أساسي إلجراء عملية المزاوجة

ثوان،  4حيث يكون الجهاز قيد التشغيل، اضغط على زر القدرة لمدة  إغالق

 .ينطفئثانية، ثم  1فسوف يومض المؤشر الضوئي األحمر لمدة 

 .(المؤشر الضوئي األحمر مضاء)ن إلى منفذ الجهاز ادخل الشاح وضع الشحن

الرد على 

 مكالمة

 .اضغط ضغطة قصيرة على زر القدرة  لتلقي مكالمة واردة

 .اضغط ضغطة قصيرة على زر القدرة مرة ثانية إلنهاء مكالمة إنهاء المكالمة

قل  ن

مة كال م  ال

ين  ب

ا ة  ال م 

جهاز  وال

 

ضغط لى        ضغ  ا ا مالطاقة  زر   قل( 1)ثانية  دةل ن مة ل كال م  ال

ين ف ب هات محم ل ال ين ل جهاز وب ناء  ال مة وج د أث كال  . 

 

مة رفض كال ضغط   لى ا قدرة زر   مدة ال ية 2~1 ل ان ض ث رف مة ل كال  .واردة  

مكالمة واردة 

 ثانية

إضغط ضغطة قصيرة على ذر , حين تكون هناك مكالمة واردة ثانية

إضغط ضغطا مطوال على زر الطاقة  أو, الطاقة للرد على المكالمة الثانية

عند الرد على المكالمة الثانية سوف . لرفض المكالمة الثانية( 1)لمدة ثانية 

إضغط ضغطا مطوال على الزر . يتم وضع المكالمة الحالية فى اإلنتظار

إضغط على . للتحويل بين المكالمة السابقة و الحالية( 1)األوسط لمدة ثانية 
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  .يرة اإلنهاء المكالمة الحاليةالزر األوسط ضغطة قص

زيادة شدة 

 الصوت

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

خفض مستوى 

 الصوت

 .لخفض شدة الصوت" -"اضغط ضغطة قصيرة على زر 

م قدي  ت

ع  سري
(V)اضغط ضغطًا مطوالً على زر  

لف لخ  ”Λ“اضغط ضغطًا مطوالً على زر  ا ل

ي تال  ˙لسماع المقطع الموسيقي التالي„  V „ضغطة قصيرة على زر  اضغط ال

ق  ˙لسماع المقطع الموسيقي السابق„ Λ„اضغط ضغطة قصيرة على زر  ال اب

توقف /تشغيل

 مؤقت

إيقافها مؤقتًا /اضغط ضغطة قصيرة على  زر القدرة لتشغيل الموسيقى

الً   .حين يكون المنتج موصَّ

ضع  و

عداد ت س  ا 

جة، إذا لم يكن هناك جهاز يمكن االتصال به، فسوف أثناء وضع المزاو

 يدخل الجهاز في وضع االستعداد

قاف  إي

قدرة  ال

 أوت  اتيكي ا

في وضع االستعداد، إذا لم يكن هناك جهاز يمكن االتصال به، فسوف يتم 

 .دقيقة 2إيقاف تشغيل الجهاز أوتوماتيكيًا في خالل 

إعادة ضبط 

 .المصنع

ثوان، سوف يومض الضوء األحمر مرة  4ة لمد" -"و"+" اضغط زر 

يتم مسح معلومات المزاوجة، سوف . واحدة، الستعادة إعدادات المصنع

 .تحتاج للدخول إلى وضع المزاوجة مرة أخرى لتنشيط خاصية البلوتوث

 

 :المزاوجة مع هاتف أو جهاز ترفيهي .1
 قم بتشغيل هاتفك المحمول وتأكد من أن وظيفة البلوتوث تعمل. 

 تشغيل سّماعة الرأس البلوتوث واذهب إلى وضع المزاوجةقم ب. 

 راجع دليل المستخدم لجهاز . ابحث عن أجهزة البلوتوث على  هاتفك باتباع تعليمات الهاتف

 . الهاتف الخاص بك للحصول على مزيد من المعلومات

  يمات اختره واتبع تعل". األجهزة المكتشفة"بعد عدة ثوان سوف يعرض الهاتف الجهاز ضمن

 .هاتفك الختيار هذه المزاوجة
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  ثم سوف يطلب هاتفك رقم تعريف شخصي(PIN ) كرقم تعريف شخصي أو  0000ادخل

 .مفتاح مرور

 موافق/سوف يؤكد هاتفك عملية المزاوجة، واضغط نعم. 

  من قائمة الهاتف الخاص بك" قم بتوصيل الجهاز"وأخيًرا اختر . 

 مدخل صوتي .2
أو مم حين تكون البطارية منخفضة 5.5قبس صوتي بقطر مدخل م HS-930BTتدعم سماعة 

 . حين ال يمكن استخدام األجهزة الالسلكية

 


