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Backbeat Go 2 الأذن سماعات لإعداد إرشادات على الدليل هذا يحتوي. الجديد Plantronics منتج شرائك على تهانينا
.واستخدامها

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

مرحًبا
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كبير كبل شاحنبميكروفون مزودة) مثبتة الحجم متوسطة أذنية ورؤوس موازنات( أذن سماعات

)وكبيرة صغيرة( أذنية رؤوس

العلبة في يوجد ماذا
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الشحن منفذ

)LED( الرأس سماعة مؤشر ضوء

التالي المسار إلى وينتقل الصوت حجم يزيد: الصوت حجم زيادة زر

مؤقًتا يوقف/ويشغل المكالمة يرفض/ينهي/ويجيب الأذن سماعات تشغيل إيقاف/بتشغيل يقوم: الصوت/المكالمات زر
الموسيقى

السابق المسار ويشغل الصوت حجم يخفض: الصوت حجم تخفيض زر

الصوت كتم إلغاء/الصوت كتم/

الرأس سماعة حول عامة نظرة
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."PLT_BBTGO2" ددح2
،ةرم لك يف اهنارقإ ةداعإو ةزهجألا فذحل ةجاح نم امو ،ديدجلا لاصتالا سأرلا تاعامس لبقت ،كلذ دعب
.لاصتالا قاطن نمض اهدوجو دنع تقو يأ يف لاصتالل ًةزهاج نوكتسو اهركذت متيس لب
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تقّدمها التي الممتازة الصوت جودة لتقييم أساسًيا أمًرا المناسب الأذني الرأس حجم تحديد يعتبر
.بالكامل الأذن سماعات

.نذألا تاعامس ىلع ةطسوتملا ةينذألا سوؤرلا تيبثت متي ،ةيتوصلا ةيطغألل مادختسا لوأ دنع1
ينذألا سأرلا رايتخاو توصلا نم ققحتلاو )ريبكو طسوتم ،ريغص( ينذأ سأر لك ةبرجتب كحصنن
.ةينغ توص ةباجتسا لماكلا تيبثتلا كل نمضيس .ةيتوص ةبرجت لضفأ كحنمي يذلا
 

 

ريودتب مق .اًقبسم ةنيعم عاضوأ ةثالث ىلإ توصلا تانزاوم ريودت نكمي ،ةحارلاو رارقتسالا2
.نيَيلاثملا رارقتسالاو تيبثتلا ىلع لوصحلا يلاتلابو ةيوازلا طبضل نزاوملا
 

 

.عتمتساو فلخلا نم كقنع لوح نذألا تاعامس عض3
 

 

التثبيت
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ةملاكم ضفر
.نيتيناث ةدمل  /  ةملاكملا/توصلا رز ىلع طغضا

Redial )بلطلا ةداعإ(
.هب لاصتالاب تمق مقر رخآ بلطل  /  ةملاكملا/توصلا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا

11





م من ساعات 5/الاستماع من ونصف ساعات 4 حتىالاستماع/التكّلم وقت *التكلّ

*أيام 10 حتىالاستعداد وقت

للبطارية الجاهزية من* يوًما 180 عن يزيد ما توّفرDeepSleep تقنية

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

غراًما 14الرأس سماعات وزن

مم 6 صوت مكبرات الجودة، وعالي مخصص SBC ترميز برنامجالصوت
الكلي التوافقي التشوه هرتز، 20000-20 الاستجابة تردد نيوديميوم،

عند واط ملي/الصوت ضغط لمستوى ديسيبل 104 الحساسية ،5%<
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 ميلي 180-  مستمر تيار فولت 5 الطاقة متطلبات( ونصف ساعتان)الأقصى الحد( الشحن وقت

Bluetooth 2.1 + EDRالمتقدم الصوتي التوزيع تشكيلة )A2DP (عن التحكم تشكيلة ،1.2 الإصدار
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

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

المواصفات
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