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®Plantronics Backbeat منتج لإعداد إرشادات على الدليل هذا يحتوي. الجديد Plantronics منتج شرائك على تهانينا
FIT واستخدامه.

.استخدامه أو تثبيته قبل المنتج سلامة حول هامة معلومات على للحصول السلامة إرشادات مراجعة يرجى

مرحًبا
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رأس سماعات

USB شحن كبل

يد عصبة

.المنتج بحسب المحتويات تختلف قد*ملاحظة

*العلبة في يوجد ماذا
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.نارتقالا ةيلمع أدبت سأرلا تاعامس اهيف لّغشت يتلا ىلوألا ةرملا يف
رمحألا نينوللاب ىنميلا سأرلا ةعامس ىلع دوجوملا رشؤملا ءوض ضموي .سأرلا تاعامس ليغشتب مق1

 نارتقالا عضو ىلإ ةراشإلل قرزألاو

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل اهطبضو كفتاه ىلع Bluetooth "ثوتولب"® ةيصاخ طيشنتب مق2
•iPhone ليغشت > ثوتولب > ماع > تادادعإلا*

•™Android ةزهجأ نع اًثحب حسملا > ليغشت :ثوتولب > تادادعإلا*

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*
.لاصتالا لبقا وأ رورملا زمرل )0000( رافصأ ةعبرأ لخدأ ،رمألا كفتاه كاطعأ اذإ ."PLT_BBFIT" ددح3

عمستو قرزألاو رمحألا نينوللاب ضيمولا نع رشؤملا ءاوضأ فقوتت ،حاجنب نارتقالا متي امدنع
"pairing successful" )حاجنب نارتقالا مت(.

الاقتران
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الطاقة زر

الرأس سماعة مؤشر ضوء

المكالمات زر

الشحن منفذ

الصوت حجم خفض أو لزيادة: الصوت حجم زر

إرجاعها أو المسارات ولتقديم مؤقًتا، تشغيلها إيقاف أو الموسيقى لتشغيل: الصوت زر

الرأس سماعة حول عامة نظرة
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".power on"/"power off" عمست ىتح  ةقاطلا رز ىلع طغضا
)ةقاطلا ليغشت فاقيإ/ليغشت(

.توصلا  رز ىلع طغضا

.نيترم توصلا  رز ىلع طغضا

ىلع طغضا
توصلا رز

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

مجح ضيفختل .توصلا مجح  رز ىلع طغضا ،توصلا مجح ةدايزل
*.توصلا مجح  رز ىلع رارمتساب طغضا ،توصلا
.اًضفخنم توصلا ىقبيسف الإو عفترم/طسوتم ىلإ Android فتاه توص نييعت بجي*

ليغشت("mute on" عمستس .ةملاكملا  ءانثأ توصلا رز ىلع طغضا
رّركتيس .)توصلا متك ليغشت فاقيإ( "mute off" وأ )توصلا متك
.توصلا متك ليغشت دنع قئاقد 5 ّلك هيبنت

طغضا ،يكذلا كفتاه يف ةدوجوملا يتوصلا بلطلا ةزيم طيشنتل
.ديكأتلا ةمغن عمست ىتح تاملاكملا  رز ىلع

 .تاملاكملا  رز ىلع طغضا

.نيتيناثل تاملاكملا  رز ىلع رارمتساب طغضا

ام يف أدبا ،ىلوألا نارتقالا ةيلمع دعب نارتقالا عضو يف لوخدلل
ىلع رارمتساب طغضا مث ليغشتلا نع ةفقوتم سأرلا تاعامس نوكت
)نارقإ( ".pairing" عمست ىتح  ةقاطلا رز

التحّكم

ليغشت فاقيإ/ليغشت
ةقاطلا

وأ ىقيسوملا ليغشت
اًتقؤم اهفاقيإ

راسملا ىلإ زواجتلا
يلاتلا

قباسلا راسملا ليغشت

توصلا مجح

توصلا متك

ةيتوصلا رماوألا مادختسا

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

ةملاكم ضفر

نارتقالا عضو
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منفذ يغطي الذي الباب يتواجد. الوقت من لفترة الصوت وسماع للإقران الطاقة من يكفي ما الجديدة الرأس سماعات تملك
.ظفرك باستخدام افتحه. اليمنى الرأس سماعة في الشحن

ما الأزرق إلى ويتحول الأحمر باللون المؤشر ضوء يضيء الشحن، أثناء. ساعَتين لغاية بالكامل الرأس سماعات شحن يتطلب
.الشحن عملية تكتمل أن

الشحن
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سأرلا تاعامس فل ىلع صرحا ،حيرمو مكحم ٍلكشب تيبثتلاو توصلل ءادأ لضفأ ىلع لوصحلل1
.فلخلا نم كقنع لوح

لوصحلاو اًديج تاعامسلا تيبثتل ةجرد 20 صقانو ةجرد 20 دئاز نيب ينذألا سأرلا ريودتب مق2
.توص ةبرجت لضفأ ىلع

التثبيت
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لمحل دي طابر ىلإ اهليوحتل جراخلا وحن سأرلا تاعامس بلقا .سأرلا تاعامس نيزختل ريغص سيك
فتاوهلا وأ ةيقيسوملا ةزهجألا لمحل لخادلا يف ةيفاضإ ةرجح رفوتت .نيرمتلا ءانثأ فتاهلا
.اًمجح رغصألا

التخزين/اليد رباط
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.البطارية حالة الرأس سماعات ُتعلن. الرأس سماعات تشغيل أثناء  الطاقة زر على اضغط البطارية، مستوى من للتحقق

بالكامل مشحونة" = ممتلئة البطارية"

والكامل المتوسط بين ما البطارية شحن مستوى يتراوح" = عاٍل البطارية شحن مستوى"

متوسط"= متوسط البطارية شحن مستوى"

واحدة ساعة من أقل هو المتبّقي الوقت" = منخفض البطارية شحن مستوى"

دقيقة 15 من أقل هو المتبّقي الوقت" = الرأس سماعة شحن إعادة"

البطارية مستوى من التحقق
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،قئاقد 10 نم رثكأل نرتقملا كفتاه قاطن جراخ نكل ليغشتلا ديق سأرلا تاعامس تكرت اذإ
.DeepSleep® عضو يف لوخدلاب ةيراطبلا ةقاط ىلع سأرلا ةعامس ظفاحتسف

ناك اذإ .DeepSleep عضو نم جورخلل  ةقاطلا رز ىلع طغضا ،فتاهلاب لاصتالا قاطن ىلإ دوعت نإ ام
.ةملاكملا ىلع درلل اًددجم  تاملاكملا رز ىلع طغضاف ،اًضيأ ّنري فتاهلا

DeepSleep وضع
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ويتم الصوت جودة تنخفض أن قبل قدًما 33 إلى يصل ما الرأس وسماعات الهاتف بين الفّعال بلوتوث" اتصال نطاق" يبلغ
.الاتصال فقدان

فاضغط الاتصال، إنشاء إعادة في السماعات تنجح لم وإذا. بلوتوث اتصال فقدان بعد الاتصال إعادة الرأس سماعات تحاول
.الهاتف في بلوتوث قائمة خلال من يدوًيا الاتصال أِعد أو واحدة مرة زر أي على

اتصال على البقاء
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ةادأ قيبطت مادختساب ثوتولبلا لاصتا ربع Backbeat FIT ـل تباثلا جمانربلا ثيدحتب مق
iOS نم لكل ثيدحتلا ةادأ قيبطت رفوتي .لومحملا فتاهلاب صاخلا Backbeat FIT Updater ثيدحتلا
.يلاوتلا ىلع GooglePlay وأ Apple تاقيبطت رجتم نم هليزنت نكمي امك Androidو

.كفتاهب ةلصتمو ةنرتقم سأرلا تاعامس نأ نم دكأت1
.ةيسيئرلا قيبطتلا ةشاش ىلع "تباثلا جمانربلا ثيدحت" Update Firmware رز ىلع رقنا2
.ثيدحتلا ءانثأ ضعبلا اهضعب نم بيرق قاطن نمض كفتاهو سأرلا تاعامس ِقبأ3
اًيئاقلت ثيدحتلا أدبيس .ثيدحتلا ءدبل ةقاط ردصمب سأرلا تاعامس ليصوتب كتبلاطم متتس4

عضو يف Backbeat FIT نوكي امدنع يناوجرألا نوللاب رشؤملا ءوض ضموي .ةوطخلا هذه ذيفنت روف
.ثيدحتلا

نم سأرلا ةعامسل ءادأ لضفأ نيمأت كنكميو ،ديدج تباث جمانرب رادصإ دنع اًيئاقلت كمالعإ متيس
.اًثّدحم Backbeat FIT ءاقبإ لالخ

Backbeat FIT Updater التحديث أداة تطبيق
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م من ساعات 6/الاستماع من ساعات 8 لغايةالاستماع/التكّلم وقت *التكلّ

*يوًما 14 لغايةالاستعداد وقت

*يوًما 180 لغاية يوفرDeepSleep وضع

أو الهاتف من قدًما 33 حتى اللوحي الكمبيوتر أو الهاتف من قدًما 33 حتى)الاتصال نطاق( التشغيل مسافة
اللوحي الكمبيوتر

غراًما 24الرأس سماعات وزن

مم 13 صوت مكبرات الجودة، وعالي مخصص SBC ترميز برنامجالصوت
الكلي التوافقي التشوه هرتز، 20,000-50 الاستجابة تردد نيوديميوم،

عند واط ملي/الصوت ضغط لمستوى ديسيبل 105 الحساسية ،3%<
كيلوهرتز 1 مستوى

) :DSP( الرقمية الإشارة معالجةالضجيج تقليل

بالكامل المزدوج الصدى إلغاء•

الفعلي الوقت في الضجيج تقليل•

الصوت وضوح•

والرطوبة التعرق من للحماية P2i بـ الخاص النانو طلاء تقنيةالرطوبة من الحماية

مصّغر USB عبر شحنالشحن موصل

للاستبدال قابلة وغير للشحن قابلة بوليمر أيون ليثيومالبطارية نوع

)أمبير ملي 180-  المستمر التيار من فولت 5 الطاقة متطلبات( ساعتان)الأقصى الحد( الشحن وقت

عن التحكم تشكيلة ،1.2 الإصدار) A2DP( المتقدم الصوتي التوزيع تشكيلة3.0 بلوتوث
اللايدوية الخدمة تشكيلة ،1.4 الإصدار) AVRCP( والفيديو بالصوت بعد

)HFP (الرأس سماعة وتشكيلة 1.6 الإصدار )HSP (1.1 الإصدار

40-  حرارية درجة 0( فهرنهايت درجات 104-  فهرنهايت درجة 32والتخزين التشغيل حرارة درجة
)حرارية درجة

www.plantronics.com/supportوالدعم الخدمة

.الجهاز بحسب يختلف وقد والااستخدام البطارية على الأداء يعتمد* ملاحظة

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

Plantronics، Inc.Plantronics BV
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Santa Cruz, CA 95060

United States
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