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OpenMic*

الصوت كتم

الشحن منفذ

الرأس سماعة على LED ضوء

الطاقة زر

".OpenMic" على اّطلع. الأذنين عن الرأس سماعات إزالة دون من بك المحيطة الأصوات سماع OpenMic ميزة لك تتيح*

الرأس سماعة حول عامة نظرة
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ليغشتلا يَماظنل BackBeat يناجملا انقيبطت ليزنت ربع سأرلا ةعامس نم دح ىصقأ ىلإ دِفتسا
iOS/Android™.

:يمكنك التطبيق، هذا بفضل

لغة تحديد•

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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.طبضلل ةلباق سأر ةبصع ماظنب ةدّوزم BackBeat FIT 6100 تاعامس نإ

كلسلا بحس قيرط نع طبرلا مكحأو سأرلا ةبصع ىلع يولعلا تيبثتلا عضوم نم كلسلا لصفا
.يلفسلا عضوملا يف هتيبثتو

التثبيت
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LED ءاوضأ ضموتو )نارقإلا متي( "pairing" ةملك عمست .ليغشتلا عضو ىلإ ةقاطلا حاتفم لقنا1
.ضيبألاو رمحألا نيَنوللاب

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

•Android تادادعإ < Bluetooth:ةزهجأ نع اًثحب حسملا > ليغشت*

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم
."PLT BBFIT6100" ددح3

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

LED ءاوضأ فقوتتسو )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمست فوس ،حاجنب نارقإلا متي نأ ام
.ضيمولا نع

رمحألاب LED ءاوضأ ضموت ىتح رارمتساب هيلع طغضاو Bluetooth زمر هاجتاب ليغشتلا رز ررم1
.ضيبألاو

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل هطبضو كزاهج ىلع Bluetooth® طيشنت ىلإ دمعا2
•iPhone تادادعإ < Bluetooth < ليغشت*

•Android تادادعإ < Bluetooth:ةزهجأ نع اًثحب حسملا > ليغشت*

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم
."PLT BBFIT6100" ددح3

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

LED ءاوضأ فقوتتسو )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمست فوس ،حاجنب نارقإلا متي نأ ام
.ضيمولا نع

الإقتران

ىلوألا ةرملل نارقإلا

ٍناث زاهج نارقإ
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دنع تباثلا ضيبألا نوللاب LED ءوض ضمويسو ؛سأرلا ةعامس نحشل رّغصم USB لبك مدختسا
.نحشلا لامتكا دنع LED ءوض ئفطنيسو تاعاس 2,5 ةياغل لماكلاب نحشلا ةيلمع قرغتست .نحشلا
توصلا ىوتسم طبض مت لاح يف ةعاس 24 ىلع دتمت ثدحتو عامتسا ةرتف لماكلا نحشلا رّفوي
.%50 ىلع

.اهئاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلل ىنميلا ةينذألا ةداسولا طسو يف دوجوملا تاملاكملا رز قوف رقنا

وأ توصلا ىوتسم ةدايزل ىنميلا ةينذألا ةداسولا نم ةيجراخلا ةهجلا ىلع لفسألا ىلإ وأ ىلعألا ىلإ ررم
.هضفخ

نم ةيبناجلا ةهجلا ىلع دوجوملا توصلا متك رز ىلع طغضا ،ةملاكم ءارجإ ءانثأ توصلا متك فدهب
.ىنميلا ةينذألا ةداسولا

.اًتقؤم هليغشت فاقيإ وأ توصلا ليغشتل ىنميلا ةينذألا ةداسولا طسو قوف رقنا

الأساسيات

سأرلا ةعامس نحش

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

توصلا مجح

توصلا متك

وأ ىقيسوملا ليغشت
اًتقؤم اهفاقيإ
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.مامألا ىلإ توصلا راسم ميدقتل ىنميلا ةينذألا ةداسولا نم ةيجراخلا ةهجلا ىلع مامألا ىلإ ررم

.توصلا راسم عاجرإل ىنميلا ةينذألا ةداسولا نم ةيجراخلا ةهجلا ىلع فلخلا ىلإ ررم

ىنميلا ةينذألا ةداسولا طسو ىلع لفسألو رارمتساب طغضا ،يرهاظلا يصخشلا دعاسملا طيشنتل
.نيَتيناث ةدمل

نم ةيجراخلا ةهجلا ررم .ةملاكم ءارجإ مدع ءانثأ كب ةطيحملا تاوصألا عامسل توصلا متك رز قوف رقنا
.اهعمست يتلا كب ةطيحملا تاوصألا ىوتسم طبضل ىنميلا ةينذألا ةداسولا

مامألا ىلإ راسم ميدقت

راسم عاجرإ

يصخشلا دعاسملا مادختسا
يرهاظلا

OpenMic
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الدعم

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

Plantronics, Inc.Plantronics B.V.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

 ©2019 Plantronics, Inc. إن Bluetooth لشركة مسجلة تجارية علامة هي Bluetooth SIG, Inc. من استخدام وأي
.لمالكيها تعود فهي الأخرى التجارية العلامات أما. ترخيص بموجب يكون العلامة لهذه .Plantronics, Inc قبل

215185-01 06.19Model BF6100S
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