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Siri
Google Now™

الشحن منفذ

الطاقة

الطاقة تشغيل إيقاف

الصوت حجم زيادة

الأمام إلى مسار تقديم

الصوت كتم

مؤقت تشغيل إيقاف/تشغيل

Siri، Google
Now™

الصوتية المساعدة

®Bluetooth عبر الإقران

إنهاؤها أو المكالمات على الرد

الصوت حجم تخفيض

الخلف إلى مسار إعادة

بناج ىلإ ةيراطبلاو نحشلاو ةمالسلا لوح ةماه تامولعم ىلع لوصحلل ةمالسلا ليلد ةءارق ىجري
.ةديدجلا سأرلا ةعامس مادختسا لبق ةيميظنت تامولعم

الرأس سماعة حول عامة نظرة

كتمالس ىلإ هبتنا
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ليغشتلا يَماظنل BackBeat يناجملا انقيبطت ليزنت ربع سأرلا ةعامس نم دح ىصقأ ىلإ دِفتسا
iOS/Android™.

:يمكنك التطبيق، هذا بفضل

تشغيلها إيقاف أو الميزات تشغيل•

Find MyHeadset ميزة•

المستخدم دليل عرض•

.الرأس بسماعة ُمقترن جهاز كل على BackBeat تطبيق ثبّت القصوى، للاستفادة

التطبيق تثبيت
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.نارقإلا ةيلمع أدبت ،سأرلا ةعامس اهيف لّغشت يتلا ىلوألا ةرملا يف

 )نارقإ( "pairing" عمست نأ ىلإ طسولا يف دوجوملا  رزلا ىلع طغضلا لالخ نم سأرلا ةعامس لّغش1
.رمحأو قرزأ نيَنوللاب LED ءاوضأ ضموتو

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل كفتاه ىلع Bluetooth® ةيصاخ طيشنتب مق2
*ليغشت > Bluetooth > تادادعإلا > iPhone فتاوه•

*حسملا > ليغشت > ثوتولب > Android > تادادعإ•

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم
." PLT BBFIT350 ةلسلس" ددح3

.لاصتالا لبقا وأ رورملا دوكل )0000( رافصأ ةعبرأ لاخدإب مق ،ةرورضلا دنع

رشؤملا ءوض فقوتيسو )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمستس ،حاجنب نارقإلا متي نأ ام
.ضيمولا نع 

:رتخا .نارتقالا عضو يف سأرلا ةعامس لاخدإل ناتقيرط رفوتت
)+( توصلا ىوتسم ةدايز يَّرز ىلع رارمتساب طغضا ،ليغشتلا ديق سأرلا تاعامس نوكت امدنع•

.)نارقإ( "pairing" عمست نأ ىلإ )-( توصلا ىوتسم ضفخو

ىتح طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع رارمتساب طغضا ،ليغشتلا نع ةفقوتم سأرلا ةعامس نوكت امدنع•
.)نارقإ( "pairing" عمست

.سأرلا ةعامسب نيَزاهج وأ دحاو زاهج ليصوت كنكميةظحالم

الإقتران

نارتقالا

نارقإلا عضو

5



أفضل على للحصول. ظفرك باستخدام افتحه. الداخلية التحكم وحدة من اليسرى الجهة على الشحن منفذ يغطي الذي الباب يقع
.الاستخدام قبل بالكامل البطارية اشحن أداء،

المؤشر ضوء يضيء الشحن، أثناء. بالكامل مستنزفة البطارية كانت إذا ساعتَين لغاية بالكامل الرأس سماعات شحن يتطلب
.الشحن عملية تكتمل أن ما وينطفئ الأحمر باللون

.ةلماك ةعاس ىلإ لصت ةدمل ىقيسوملاب عتمتستل ةقيقد 15 ةدمل سأرلا ةعامس نحش بجي

ماجحألا بّرج .لماكلاب ةلوزعم نذألا ةانق نوكت نأ يرورضلا نم ،توص ةدوج لضفأ ىلع لوصحلل
مجح مادختسا لّضفت دق .كبساني يذلا لضفألا مجحلا ةفرعمل ينذألا سأرلل ةفلتخملا ةثالثلا
نم ربكأ نميألا ينذألا سأرلا ةحتف نإ .ةمءالم لضفأ ىلع لصحتل نذأ لك يف ينذألا سأرلل فلتخم
.رسيألا ينذألا سأرلا

.كنذأ يف ماكحإب ةتبثم ةنزاوملا ةقلح نأ نم دكأتو كينذأ يف نذألا تاعامس عض اهبّرج1

.كنذأ يف ماكحإب اهتيبثت دنع ةحيرم ةنزاوملا ةقلح نوكت نأ بجي

لضفأ ىلع كبساني يذلا سأرلا رتخاو ينذأ سأر لك بّرجت امنيب ةلضفملا كتينغأ ىلإ عمتسا
.توص لضفأ رّفوي يذلاو وحن

.ةوقلا ضعب اًمدختسم رشابم لكشب جراخلل هبحسا ،ينذألا سأرلا ةلازإل ينذألا سأرلا ةلازإ2
عم "R" وأ "L" ةمالع ىلع يوتحت يتلا نذألا ةعامس فرط ىلإ ينذألا سأرلا عفدا ينذألا سأرلا لادبتسا3

.نذألا ةعامس فرط ىلع ةدوجوملا ةيطاطملا ةحتفلا عم يطاطملا ينذألا سأرلا ىلع ةدوجوملا ةحتفلا ةازاوم

الأذنين على والتثبيت الشحن

نحشلا

عيرسلا نحشلا

تيبثتلا
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ةطوف وأ لوحكلاب ةللبم شامق ةعطق مادختساب ينذألا سأرلا فظن ،ةجاحلا دنع ينذألا سأرلا فيظنت4
.لونابوربوزيإلا يف اهسمغ مت ةينطق

.سأرلا ةعامس تيبثت فدهب شامقلا كبشم مادختسال ناتقيرط رّفوتت
.كبايثب كبشملا طبراو كقنع فلخ سأرلا ةعامس كلس ّفل طبرلا•

.كبشملا ةطساوب كلسلا نم يقبتملا ءزجلا تّبث ريصقتلا•

سأرلا ةعامس عضو
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"power on" عمست ىتح نيتيناث ةدمل طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع طغضا ،سأرلا ةعامس ليغشتل
عمست ىتح ٍناوث 4 ةدمل طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع طغضا ،سأرلا ةعامس ليغشت فاقيإل .)ليغشت(
"power off" )ليغشتلا فاقيإ(.

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

.بك الخاصة الرأس سماعة على الأخرى المتدفقة وبالأصوات التنقل بإمكانية واستمتع podcast وملفات الموسيقى إلى استمع
.التطبيق بحسب الوظيفة تختلفملاحظة

اًتقؤم هفاقيإ وأ توصلا ليغشت
.طسولا يف دوجوملا رزلا قوف رقنا

يلاتلا راسملا ىلإ زواجتلا
.نيَتيناث ةدمل )+( توصلا ىوتسم ةدايز رز ىلع طغضا

قباسلا راسملا ليغشت
طغضا .يلاحلا راسملا ليغشت ةداعإل ديكأتلا ةمغن عمست ىتح توصلا مجح ضفخ رز ىلع طغضا
.قباسلا راسملا ىلإ عوجرلل )ةرم لك يف ديكأتلا ةمغن عامس ىتح طغضا( نيترم رزلا ىلع

.اًيئاقلت لاصتالا ةداعإ لواحتسف ،كفتاه عم Bluetooth لاصتا كب ةصاخلا سأرلا ةعامس تدقف اذإ

في Bluetooth تقنية عبر يدويًا بتوصيلها قم أو واحدة مرة مفتاح أي فوق فانقر الرأس، سماعة توصيل إعادة تعذرت إذا
.DeepSleep وضع تنشيط سيتّم دقيقة، 90 من لأكثر الاتصال نطاق خارج الرأس سّماعة بقيت إذا. الهاتف

.طسولا يف دوجوملا  رزلا قوف رقنا

.هتبلط مقر رخآب لاصتالل طسولا يف دوجوملا  رزلا قوف اًجودزم اًرقن رقنا

"mute on" عمست ىتح هضفخ وأ توصلا مجح ةدايز يَرز ىلع رارمتساب طغضا ،ةملاكم ءارجإ ءانثأ
ةقيقد 15 لك هيبنت رركتيس .)توصلا متك ليغشت فاقيإ( "mute off" وأ )توصلا متك ليغشت(
.ليغشتلا ديق توصلا متك نوكي امدنع

الأساسيات

ليغشت فاقيإ/ليغشت
ةقاطلا

توصلا مجح طبض

ديزملاو ىقيسوملا

لاصتالا ةدواعم

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

بلطلا ةداعإ

سأرلا ةعامس توص متك
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Siri و™Google Now وCortana نأ ىلإ نيَتيناث ةدمل طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع رارمتساب طغضا
مكحتلل ىرخأ رصانعو نييتوصلا ثحبلاو بلطلا طيشنتل فتاهلا ةبلاطم رظتنا .ةمغنلا عمست
.ةيكذلا فتاوهلا يف توصلا يف

.نيَزاهج نم تاملاكملا ىلع درلا لهسلا نم

.يناثلا نرتقملا زاهجلا نم ةدراولا ةملاكملاب كملعت نينر ةمغن عمست ،ةملاكم ءارجإ ءانثأ
ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل طسولا يف دوجوملا رزلا قوف ًالوأ رقنا ،رخآلا زاهجلا نم ةيناث ةملاكم ىلع درلل
ةملاكملا ىلع درلا مدع ترتخا اذإ .ةديدجلا ةملاكملا ىلع درلل طسولا يف دوجوملا رزلا قوف اًددجم رقناو
.يتوصلا ديربلا ىلإ ةملاكملا هذه بهذت ،ةيناثلا

:ًالثم .ةلاحلا تارييغت ىلع سأرلا ةعامس كعلطت

"Power on) "الطاقة تشغيل(

"Pairing successful) "بنجاح الاقتران تم(

"Phone 1 connected) "1 الهاتف توصيل تم(

"No phone is connected) "متصل هاتف من ما(

"Mute on) "الصوت كتم تشغيل(

،ةقيقد 90 نم رثكأل نرتقملا كفتاه قاطن جراخ نكل ليغشتلا ديق سأرلا تاعامس تكرت اذإ
.DeepSleep عضو يف لوخدلا ربع ةيراطبلا ةقاط ىلع سأرلا تاعامس ظفاحتسف

عضو نم جورخلل طسولا يف دوجوملا  رزلا ىلع طغضا ،كفتاهب لاصتالا قاطن ىلإ دوعت نأ ام
DeepSleep.

الرأس سماعة ميزات

ةيتوصلا ةدعاسملا

زاهج نم تاملاكم ىلع درلا
ٍناث

ةيتوصلا تابلاطملا

DeepSleep عضو
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المساعدة؟ من مزيد إلى تحتاج هل
plantronics.com/support
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United States
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