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)بالهاتف تقترن( الأساسية الأذن سماعةيمين

واحدة مرة انقر*  مؤقت تشغيل إيقاف/تشغيل

مرتين انقر*  التالي المسار

مرات ثلاث انقر*  السابق المسار

واحدة مرة انقر إنهاؤها أو مكالمة على الرد

Siri/
Google

Now

لثانيتَين باستمرار النقر

ثانيتين لمدة باستمرار انقر التشغيل

ثواٍن 4 لمدة باستمرار انقر التشغيل إيقاف

ثواٍن 4 لمدة باستمرار انقر التشغيل، عن متوقفة الأذن سماعة تكون عندما الإقران

مرات 3 أذن سماعة كل فوق انقر اليسرى الأذن بسماعة الاتصال إعادة

)اليمنى الأذن بسماعة تتصل( الثانوية الأذن سماعةيسار

)اللمس مستشعر( المستوى لرفع انقر الصوت مستوى رفع

باستمرار المس الصوت مستوى خفض

ثانيتين لمدة باستمرار انقر التشغيل

ثواٍن 4 لمدة باستمرار انقر التشغيل إيقاف

مرات 3 أذن سماعة كل فوق انقر اليمنى الأذن بسماعة الاتصال إعادة

.الويب إلى المستندة التطبيقات مع تعمل لا قد. التطبيق بحسب الوظائف تختلف*ملاحظة

التحكم عناصر على عامة نظرة

3



ةبلع ليغشتب مق .ةيراطبلا ىلع ظافحلل DeepSleep عضو يف عنصملا نم نحشلا ةبلع نحش متي
.ىلوألا ةرملل اهمادختساو نذألا تاعامس ليغشتل نحشلا

.اهليغشتل نيَتيناث ةدمل نحشلا ةبلع رز قوف رارمتساب رقنا
.نحشلا ةبلع ىلع LED ءاوضأ ءيضُت

:02

.ىلوألا ةرملل نحشلا ةبلع نم نذألا تاعامس كجارخإ روف نارتقالا ةيلمع أدبت

رمحألا نيَنوللاب ىنميلا نذألا ةعامس ىلع دوجوملا LED ءوض ضموي .ةبلعلا نم نذألا تاعامس جرخأ1
.نارتقالا عضو ىلإ ةراشإلل ضيبألاو

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل هطبضو كفتاه ىلع Bluetooth® طيشنت2
•iPhone تادادعإ < Bluetooth < ليغشت*

•™Androidتادادعإلا < Bluetooth: ةزهجأ نع اًثحب حسملا > ليغشت*

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق *ةظحالم
".PLT BBFIT31XX Series" ددح3

ىلع LED ءوض فقوتيسو )نارتقالا حجن( "pairing successful" عمستس ،حاجنب نارتقالا متي نإ ام
.ضيمولا نع نذألا ةعامس

عمست ىتح ىنميلا نذألا ةعامس قوف رارمتساب رقنا ،ليغشتلا نع ةفقوتم سأرلا ةعامس نوكت امدنع
"pairing" )نارقإ(.

R

زاهج وأ رتويبمكب اهليصوت قيرط نع ةبلعلا نحشا .نحشلا ةبلع يف اهعض ،نذألا تاعامس نحشل
.طئاحلا يف نحاشب اهليصوتب مق ،ةعرسب نذألا تاعامس نحشل .USB نحش

والشحن والإقران التشغيل

ةبلعلا ليغشت

ىلوألا ةرملل نارقإلا

نارقإلا عضو

نحشلا
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نحشا مث ،لصفنم لكشب ةبلعلا ًالوأ نحشاف ،ةقاطلا نم ةغراف نحشلا ةبلع تناك لاح يفةظحالم
.نذألا تاعامس

ةبلعلا/نذألا تاعامس ىلع LED ءاوضأ

ليغشتلا ديقنذألا تاعامس نحش

ضيمولاةبلعلا نحش

نذألا تاعامس نحش مت
لماكلاب

ليغشتلا نع فقوتم

ليغشتلا نع فقوتملماكلاب ةبلعلا نحش مت
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ماجحألا بّرج .نذألا ةانق ىلع دّيج ءاطغ تيبثت يرورضلا نم ،توصلل ةدوج لضفأ ىلع لوصحلل
اًفلتخم اًمجح مدختست دق .كبساني يذلا لضفألا مجحلا ةفرعمل ينذألا سأرلل ةفلتخملا ةثالثلا
.ةمءالم لضفأ ىلع لصحتل نذأ لك يف ينذألا سأرلل

.هلفق ءاغلإل راسيلا ىلإ هريودتب مقو لخادلا ىلإ ينذألا سأرلا عفدا ينذألا سأرلا ةلازإ1

.هلافقإل راسيلا ىلإ هريودتو ديدجلا ينذألا سأرلا ةاذاحمب مق ينذألا سأرلا لادبتسا2
.كنذأ يف ماكحإب ةتّبثم ةنزاوملا ةقلح نأ نم دكأتو كينذأ يف نذألا تاعامس عض اهبّرج3

رثكألاب كبساني يذلا سأرلا رتخاو ينذأ سأر لك بّرجت امنيب ةلضفملا كتينغأ ىلإ عمتسا
.توص لضفأ رفويو

الصوت وجودة الملاءمة
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هانقلطأ يذلا يناجملا BackBeat قيبطت ليزنت لالخ نم دح ىصقأ ىلإ نذألا تاعامس نم دِفتسا
.iOS/Android ـل صصخملاو

:يمكنك التطبيق، هذا بفضل

الأذن سماعات على ذلك غير بالمزيد وقم الصوت مستوى إعدادات وتخصيص إيقاف ساعة واستخدام تشغيل قائمة بتشغيل قم•
)My Tap(

الأذن سماعة لغة تغيير•

الإعدادات تشغيل إيقاف/تشغيل•

اليسرى الأذن سماعة إلى اليمنى الأذن سماعة من الأذن سماعات في التحكم عناصر انقل•

Find MyHeadset ميزة•

المستخدم دليل عرض•

التطبيق تثبيت
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.اهليغشت فاقيإ وأ نذألا تاعامس ليغشت اًيودي وأ اًيئاقلت كنكمي

اهتداعإ يدؤت ذإ ،حيحص سكعلاو .اًيئاقلت اهليغشت ىلإ ةبلعلا نم نذألا تاعامس جارخإ يدؤي يئاقلت•
.اهنحشب ءدبلاو اًيئاقلت اهليغشت فاقيإ ىلإ ةبلعلا ىلإ

تاعامس ليغشت فاقيإل .اًيودي اهليغشتل نيتيناث ةدمل نذألا ةعامس رز قوف رارمتساب رقنا يودي•
.ٍناوث عبرأ ةدمل رارمتساب رقنا ،اًيودي نذألا
ليغشتل .ىرسيلا نذألا ةعامس ليغشت فاقيإ ىلإ ىنميلا نذألا ةعامس ليغشت فاقيإ يدؤيةظحالم
.ةدح ىلع ةعامس لك ليغشت ىجرُي ،سأرلا ةعامس

ةقاطلا لقن
.ىرسيلا نذألا ةعامس ىلإ توصلاو فئاظولا لك لقتنتسف ،ةقاطلا ىنميلا نذألا ةعامس تدقف اذإ

.طقف ةفيفخ ةسملب هليغشت نكميو .سمللا رعشتسمل رزب ىرسيلا نذألا ةعامس زيمتت
.ىرسيلا نذألا ةعامس سملا ،توصلا ىوتسم عفرل1
.ىرسيلا نذألا ةعامس رارمتساب سملا ،توصلا ىوتسم ضفخل2

.ىنميلا نذألا ةعامس قوف رقنا
.قيبطتلا بسحب ةفيظولا فلتختةظحالم

نذألا ةعامس قوف تارم ثالث رقنا وأ يلاتلا راسملا يطختل ىنميلا نذألا ةعامس قوف ًاجودزم ًارقن رقنا
.قباسلا راسملا ليغشتل ىنميلا
.بيولا ىلإ ةدنتسملا تاقيبطتلا عم لمعت ال دق .قيبطتلا بسحب ةفيظولا فلتختةظحالم

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا
.ىنميلا نذألا ةعامس قوف رقنا

الأساسيات

ليغشت فاقيإ/ليغشت
نذألا تاعامس

توصلا مجح طبض

هفاقيإ وأ توصلا ليغشت
اًتقؤم

راسملا ديدحت

تاملاكملا ءاهنإ/ةباجإ/ءارجإ
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ةيناث ةملاكم ىلع درلا
ّدرلل اًددجم ىنميلا نذألا ةعامس قوف رقنا مث ،ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل ىنميلا نذألا ةعامس قوف رقنا ،ًالوأ
.ةديدجلا ةملاكملا ىلع

.Google Nowو Siri لثم يرهاظلا يصخشلا دعاسملا نذألا ةعامس معدت

يرهاظلا يصخشلا دعاسملا مادختسا نم نكمتتل نيَتيناثل ىنميلا نذألا ةعامس قوف رارمتساب رقنا
.زاهجلا ىلع

نم اهتقاط ىلع ظفاحتسف ،نرتقملا كزاهج قاطن جراخ نكل ليغشتلا ديق نذألا تاعامس تكرت اذإ
7 دعب ليغشتلا نع فقوتلا عضو يف لوخدلاو ةقيقد 120 دعب DeepSleep عضو يف لوخدلا لالخ
.مايأ

:رتخا ،DeepSleep عضو نم جورخلل
.نذأ ةعامس لك ليغشتب مق ،ةقيقد 120 دعب•

.اهليغشت ةداعإو اهليغشت فاقيإ لالخ نم سأرلا ةعامس نييعت دِعأ ،مايأ 7 دعب•

كمسج نم اهسفن ةهجلا ىلع توصلا زاهج/فتاهلا ِقبأ ،Bluetooth لاصتال ءادأ لضفأ ىلع لوصحلل
.ةيساسألا نذألا ةعامس اهيف عضت يتلا

.باليمنى اليسرى الأذن سماعة وتتصل الصوت جهاز/بالهاتف تقترن. الأساسية السماعة افتراضيًا هي اليمنى الأذن سماعة إن

في الأساسية الأذن سماعة تبديل ميزة فاستخدم جسمك، من اليسرى الجهة على الصوت جهاز/الهاتف يكون أن تفّضل كنت إذا
التحكم وعناصر Bluetooth اتصال نقل إلى هذا يؤدي. الأساسية السماعة هي اليسرى الأذن سماعة لجعل BackBeat تطبيق

.اليمنى الأذن سماعة إلى My Tap التحكم وعناصر الصوت ونقل اليسرى الأذن سماعة إلى الأساسية

Google Nowو Siri مادختسا

DeepSleep عضو

"ليدبتلا" مكحتلا رصانع
لضفأ توصل
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