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الشحن منفذ

)LED( الرأس سماعة مؤشر ضوء

التالي المسار إلى تخطي: الصوت حجم زيادة زر

مؤقتًا تشغيلها إيقاف/الموسيقى تشغيل: الوسط في الموجود الزر

السابق المسار تشغيل: الصوت حجم خفض زر

الصوت حجم زيادة: الصوت حجم زيادة زر

مكالمة رفض/مكالمة إنهاء/مكالمة على الرد: الوسط في الموجود الزر

الطاقة تشغيل إيقاف/تشغيل: الوسط في الموجود الزر

الصوت حجم خفض: الصوت حجم خفض زر

الصوت كتم إلغاء/الصوت كتم: الصوت حجم وخفض زيادة زر

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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.نارقإلا ةيلمع أدبت ،نذألا تاعامس اهيف لّغشت يتلا ىلوألا ةرملا يف

نارقإلل ةيتوص ةبلاطم عمست ىتح طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع طغضلا ربع نذألا تاعامس لّغش1
.قرزألاو رمحألا نيَنوللاب ىنميلا نذألا ةعامس ىلع LED رشؤم ضموي ىتحو

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل هطبضو كفتاه ىلع Bluetooth® طيشنت2
*ليغشت > Bluetooth > تادادعإلاiPhone فتاوه•

*ةزهجأ نع اًثحب حسملا > ليغشت > ثوتولب > تادادعإلاAndroid فتاوه•

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم
."PLT BB GO 3 (BackBeat)" 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
نع ةفقوتم نذألا تاعامس نوكت اميف أدبا ،ىلوألا نارقإلا ةيلمع دعب نارقإلا عضو يف لوخدللةظحالم
.)نارقإلا عضو( "pair mode" عمست ىتح طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع رارمتساب طغضا مث ليغشتلا

ماجحألا بّرج .لماكلاب ةلوزعم نذألا ةانق نوكت نأ يرورضلا نم ،توص ةدوج لضفأ ىلع لوصحلل
اًفلتخم اًمجح مدختست دق .كبساني يذلا لضفألا مجحلا ةفرعمل ينذألا سأرلل ةفلتخملا ةثالثلا
.ةمءالم لضفأ ىلع لصحتل نذأ لك يف ينذألا سأرلل

.ةوقلا ضعب اًمدختسم رشابم لكشب جراخلل هبحسا ،ينذألا سأرلا ةلازإل ينذألا سأرلا ةلازإ1

هنأ ىلإ ريشي اًتوص ردصي ىتح نذألا ةعامس فرط يف ينذألا سأرلا لِخدأ ينذألا سأرلا لادبتسا2
.هنكام يف تُبث

.كنذأ يف ماكحإب ةتبثم ةنزاوملا ةقلح نأ نم دكأتو كينذأ يف نذألا تاعامس عض اهبّرج3

والملاءمة الاقتران

نارتقالا

ةدوج لضفأب عتمتسا
توص
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رثكألاب كبساني يذلا سأرلا رتخاو ينذأ سأر لك بّرجت امنيب ةلضفملا كتينغأ ىلإ عمتسا
.توص لضفأ رفويو
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BackBeat GO 3 يناجملا انقيبطت تيبثت ربع نذألا تاعامس نم دح ىصقأ ىلإ ةدافتسالا كنكمي
Companion ماظنل iOS/Android. نم هلّزن plantronics.com/us/product/backbeat-go-3-companion، وأ

.Google Play وأ iTunes رجتم

:يمكنك التطبيق، هذا بفضل

الأخرى بالأجهزة الأذن سماعة اتصال إدارة•

الأذن سماعة لغة تغيير•

الميزات استكشاف•

المستخدم دليل عرض•

.بالجهاز مقترنة الأذن سماعات تكن لم إذا الأولى الإقران عملية أثناء التطبيق سيرشدك ذلك، إلى بالإضافة

.الأذن بسماعات مقترن جهاز كل على BackBeat GO 3 Companion تطبيق ثبّت حد، أقصى إلى للاستفادة

الاتصال تبديل ميزة
بين بسهولة للتبديل الاتصال تبديل ميزة استخدم. الأذن بسماعات المقترنة للأجهزة فوريًا عرًضا الاتصال تبديل شاشة تمنحك
.واحدة بنقرة المقترنة الأجهزة

الأذن سماعات إعدادات
عالي الصوت تعطيل/وتمكين الأذن لسماعات مختلفة لغة وتحديد الأذن لسماعات الثابت البرنامج لتحديث الإعدادات إلى انتقل
.المقترنة الأجهزة قائمة وإدارة الدقة

التطبيق تثبيت

قيبطت مادختسا
BackBeat GO 3
Companion
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أدخل الشحن، منفذ إلى للوصول. محددة لفترة الموسيقى إلى والاستماع للإقران الطاقة من يكفي ما الجديدة الأذن سماعات تملك
.الأسفل نحو واسحبه اليمنى السماعة أعلى الموجود الأخدود في ظفرك

إلى ويتحول الأحمر باللون LED مؤشر يضيء الشحن، أثناء. الساعة ونصف ساعتين بالكامل الأذن سماعات شحن يتطلب
.الشحن عملية تكتمل أن ما الأزرق اللون

ي أحد فوق النقر عبر البطارية حالة من تحقق أو الموسيقى لتشغيل مستخدمة الأذن سماعات تكون لا عندما الصوت حجم زرَّ
عندما. الأزرق باللون LED مؤشر ويومض المتبقية الساعات بحسب البطارية حالة إلى الأذن سماعات تشير. مكالمة لإجراء
LED مؤشر ويومض" منخفضة البطارية" حالة أن إلى الأذن سماعات تشير واحدة، ساعة من أقل المتبقي البطارية وقت يكون
.الأحمر باللون

،قئاقد 10 نم رثكأل نرتقملا كفتاه قاطن جراخ نكل ليغشتلا ديق نذألا تاعامس تكرت اذإ
.DeepSleep عضو يف لوخدلاب ةيراطبلا ةقاط ىلع نذألا تاعامس ظفاحتسف

عضو نم جورخلل طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع طغضا ،فتاهلاب لاصتالا قاطن ىلإ دوعت نأ ام
DeepSleep. ةملاكملا ىلع درلل اًددجم طسولا يف دوجوملا رزلا قوف رقناف ،اًضيأ ّنري فتاهلا ناك اذإ.

الشحن

نحشلا

ةيراطبلا ةلاح نم ققحتلا

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

.طسولا يف دوجوملا رزلا قوف رقنا

.ةدحاو ةيناث نم رثكأل )+( توصلا مجح ةدايز رز ىلع طغضا

رزلا طغضا .يلاحلا راسملا ليغشت ةداعإل ةدحاو ةيناث نم رثكأل )–( توصلا مجح ضيفخت رز طغضا
.قباسلا راسملا ىلإ ةدوعلل )ةرم لك يف ةدحاو ةيناث نم رثكأل( نيترم

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

.طسولا يف دوجوملا رزلا قوف رقنا

mute" عمستس .هنيع تقولا يف )-( هضفخ رزو )+( توصلا مجح ةدايز رز قوف رقنا ،ةملاكملا ءانثأ
on")توصلا متك ليغشت( وأ "mute off" )قئاقد 5 ّلك هيبنت رّركتيس .)توصلا متك ليغشت فاقيإ
.توصلا متك ليغشت دنع

ةملاكملا ىلع درلاو راظتنالا ديق ىلوألا ةملاكملا عضول طسولا يف دوجوملا رزلا قوف رقنا ،ًالوأ
ةملاكملا ءاهنإل .نيَتيناثل طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع طغضا ،تاملاكملا نيب ليدبتلل .ةيناثلا
.طسولا يف دوجوملا رزلا قوف رقنا ،ىلوألا ةملاكملا دادرتساو ةيناثلا

.طقف دحاو لاصتا ىلع ظفاحت اهنكل ةزهجأ ةينامث ىلإ لصي امب نارقإلا نذألا تاعامسل نكمي

نع ةفقوتم نذألا تاعامس نوكت اميف أدبا ،ىلوألا نارقإلا ةيلمع دعب نارقإلا عضو يف لوخدلل1
)نارقإلا عضو( "pair mode" عمست ىتح طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع رارمتساب طغضا .ليغشتلا
.قرزألاو رمحألا نيَنوللاب ىنميلا نذألا ةعامس ىلع LED رشؤم ءيضي ىتحو

.ةزهجألا نيب ليدبتلاو لاصتالا ةرادإل همدختساو BackBeat GO 3 Companion قيبطت لّزن2

.ةنرتقملا ةزهجألا ةمئاق فذح متي ،عنصملا تادادعإ ىلإ نذألا تاعامس ديعت امدنع

:يلاتلا نيب نم رتخا .نارتقالا عضو يف نذألا تاعامس عض ،اًلوأ1
نأ ىلإ توصلا/تاملاكملا رز ىلع رارمتساب طغضا ،ليغشتلا نع ةفقوتم نذألا تاعامس نوكت اميف•

وأ )نارتقالا عضو( "pair mode" عمست

مجح ةدايز ْيرز ىلع رارمتساب طغضا ،ةملاكم ءانثأ سيلو ليغشتلا ديق نذألا تاعامس نوكت اميف•
)نارتقالا عضو( "pair mode" عمست نأ ىلإ )-( توصلا مجح ضفخو )+( توصلا

الأساسيات

ليغشت فاقيإ/ليغشت
ةقاطلا

هفاقيإ وأ توصلا ليغشت
اًتقؤم

يلاتلا راسملا ىلإ زواجتلا

قباسلا راسملا ليغشت

توصلا مجح طبض

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

توصلا متك

راظتنا ةزيم مادختسا
تاملاكملا

ةددعتم ةزهجأ نارقإ

عنصملا تادادعإ ةداعتسا
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عضو ىلإ ةراشإلل قرزألاو رمحألا نينوللاب ىنميلا نذألا ةعامس ىلع دوجوملا رشؤملا ءوض ضموي
.نارتقالا

توصلا مجح ةدايز ْيرز ىلع رارمتساب طغضا ،نارتقالا عضو يف نذألا تاعامس نوكت اميف ،اًيناث2
.يناوجرألا نوللاب LED ءوض ضموي نأ ىلإ )-( توصلا مجح ضفخو )+(
.ليغشتلا نع نذألا تاعامس فقوتت ،نييعتلا ةداعإ دعب
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 )0(1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 )0(1793 842443*

CS
+44 )0(1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 )0(1793 842443*

RO
+44 )0(1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400

Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 )0(1793 842443*

RU
8-800-100-64-14

+44 )0(1793 842443*

EL
+44 )0(1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876

BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 )0(1793 842443*

الإنكليزية باللغة الدعم*

.plantronics.com/warranty إلى انتقل الكفالة، تفاصيل على للاطلاع

الدعم

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

Plantronics, Inc.Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands
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.لمالكيها
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