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2

نظرة عامة حول سماعة الرأس

*OpenMic

كتم الصوت

منفذ الشحن
ضوء  LEDعلى سماعة الرأس
زر الطاقة

*تتيح لك ميزة  OpenMicسماع الأصوات المحيطة بك من دون إزالة سماعات الرأس عن الأذنين .ا ّ
طلع على "."OpenMic
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تثبيت التطبيق

فد إلى أقصى حد من سماعة الرأس عبر تنزيل تطبيقنا المجاني  BackBeatلنظاَمي التشغيل
است ِ
.Android™/iOS
بفضل هذا التطبيق ،يمكنك:
• تحديد لغة
• تشغيل الميزات أو إيقاف تشغيلها
• ميزة Find MyHeadset
• عرض دليل المستخدم
للاستفادة القصوى ،ثبّت تطبيق  BackBeatعلى كل جهاز ُمقترن بسماعة الرأس.
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التثبيت

إن سماعات  BackBeat FIT 6100مزّودة بنظام عصبة رأس قابلة للضبط.
افصل السلك من موضع التثبيت العلوي على عصبة الرأس وأحكم الربط عن طريق سحب السلك
وتثبيته في الموضع السفلي.
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الإقتران

الإقران للمرة الأولى

1

انقل مفتاح الطاقة إلى وضع التشغيل .تسمع كلمة ") "pairingيتم الإقران( وتومض أضواء LED
نين الأحمر والأبيض.
باللو َ

 2تنشيط ® Bluetoothعلى هاتفك وضبطه للبحث عن أجهزة جديدة.
•  iPhoneإعدادات <  < Bluetoothتشغيل*
ثا عن أجهزة*
•  Androidإعدادات < :Bluetoothتشغيل < المسح بح ً
ملاحظة*قد تختلف القوائم بحسب الجهاز.
3

حدد "."PLT BBFIT6100
عند الضرورة ،قم بإدخال أربعة أصفار ) (0000لكود المرور أو اقبل الاتصال.
ما أن يتم الإقران بنجاح ،سوف تسمع ") "pairing successfulتم الإقران بنجاح( وستتوقف أضواء LED
عن الوميض.

ن
إقران جهاز ثا ٍ

1

مرر زر التشغيل باتجاه رمز  Bluetoothواضغط عليه باستمرار حتى تومض أضواء  LEDبالأحمر
والأبيض.

 2اعمد إلى تنشيط ® Bluetoothعلى جهازك وضبطه للبحث عن أجهزة جديدة.
•  iPhoneإعدادات <  < Bluetoothتشغيل*
ثا عن أجهزة*
•  Androidإعدادات < :Bluetoothتشغيل < المسح بح ً
ملاحظة*قد تختلف القوائم بحسب الجهاز.
3

حدد "."PLT BBFIT6100
عند الضرورة ،قم بإدخال أربعة أصفار ) (0000لكود المرور أو اقبل الاتصال.
ما أن يتم الإقران بنجاح ،سوف تسمع ") "pairing successfulتم الإقران بنجاح( وستتوقف أضواء LED
عن الوميض.
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الأساسيات

شحن سماعة الرأس

الرد على مكالمة أو إنهاؤها

غر لشحن سماعة الرأس؛ وسيومض ضوء  LEDباللون الأبيض الثابت عند
استخدم كبل  USBمص ّ
الشحن .تستغرق عملية الشحن بالكامل لغاية  2,5ساعات وسينطفئ ضوء  LEDعند اكتمال الشحن.
فر الشحن الكامل فترة استماع وتحدث تمتد على  24ساعة في حال تم ضبط مستوى الصوت
يو ّ
على .%50
انقر فوق زر المكالمات الموجود في وسط الوسادة الأذنية اليمنى للرد على مكالمة أو إنهائها.

حجم الصوت

مرر إلى الأعلى أو إلى الأسفل على الجهة الخارجية من الوسادة الأذنية اليمنى لزيادة مستوى الصوت أو
خفضه.

كتم الصوت

بهدف كتم الصوت أثناء إجراء مكالمة ،اضغط على زر كتم الصوت الموجود على الجهة الجانبية من
الوسادة الأذنية اليمنى.

تشغيل الموسيقى أو
تا
إيقافها مؤق ً

تا.
انقر فوق وسط الوسادة الأذنية اليمنى لتشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله مؤق ً
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تقديم مسار إلى الأمام

إرجاع مسار

مرر إلى الأمام على الجهة الخارجية من الوسادة الأذنية اليمنى لتقديم مسار الصوت إلى الأمام.

مرر إلى الخلف على الجهة الخارجية من الوسادة الأذنية اليمنى لإرجاع مسار الصوت.

استخدام المساعد الشخصي
الظاهري

لتنشيط المساعد الشخصي الظاهري ،اضغط باستمرار ولأسفل على وسط الوسادة الأذنية اليمنى
تين.
لمدة ثاني َ

OpenMic

انقر فوق زر كتم الصوت لسماع الأصوات المحيطة بك أثناء عدم إجراء مكالمة .مرر الجهة الخارجية من
الوسادة الأذنية اليمنى لضبط مستوى الأصوات المحيطة بك التي تسمعها.
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الدعم

هل تحتاج إلى مزيد من المساعدة؟
plantronics.com/support
.Plantronics B.V

.Plantronics, Inc

Scorpius 171

Encinal Street 345

LR Hoofddorp 2132

Santa Cruz, CA 95060

Netherlands

United States

 وأي استخدام منBluetooth SIG, Inc.  هي علامة تجارية مسجلة لشركةBluetooth  إنPlantronics, Inc. 2019 ©
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