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الشحن منفذ

)أحمر( المؤشر ضوء

)1x( واحدة مرة انقر: الإنهاء/الرد

ثانيتين لمدة باستمرار انقر: الطاقة تشغيل

ثواٍن 4 لمدة باستمرار انقر: السماعة تشغيل إيقاف

ثواٍن 4 لمدة باستمرار انقر التشغيل، عن متوقفة الرأس سماعة تكون عندما: ®Bluetooth إقران

ً الموسيقى تشغيل إيقاف/الموسيقى تشغيل )1x( واحدة مرة انقر: مؤقتا

ثانيتين لمدة باستمرار انقر: التالي المسار

ثانيتين لمدة باستمرار انقر: السابق المسار

Siri، Google
Assistant™

ثانيتَين لمدة باستمرار النقر

الصوت مستوى لرفع انقر: الصوت مستوى رفع+

الصوت مستوى لخفض انقر: الصوت مستوى خفض زر-

الصوت كتم إلغاء/الصوت كتم: الصوت حجم وخفض زيادة زر- و+ 

تشغيل/إيقاف بين للتبديل ثانيتين لمدة باستمرار انقر: النشطة الضوضاء منع و+ 

تشغيل/إيقاف بين للتبديل ثانيتين لمدة باستمرار انقر: الذكي المغنطيس و- 

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 ،سأرلا ةعامس اهيف لّغشت يتلا ىلوألا ةرملا يف

ىتحو "نارتقا" "pairing" عمست ىتح طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع طغضلاب ةعامسلا ليغشتب مق1
.ضيبأو رمحأ نيَنوللاب LED ءوض ضموي

:04

“Pairing”

". PLT BBGO410 ةلسلس" ددح2
.لاصتالا لبقا وأ رورملا دوكل )0000( رافصأ ةعبرأ لاخدإب مق ،ةرورضلا دنع

رشؤملا ءوض فقوتيسو )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمستس ،حاجنب نارقإلا متي نأ ام
.ضيمولا نع

ىتح طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع رارمتساب طغضا ،ليغشتلا نع ةفقوتم سأرلا ةعامس نوكت امدنع
.)نارقإ( "pairing" عمست
.سأرلا ةعامسب نيَزاهج وأ دحاو زاهج ليصوت كنكميةظحالم

الإقتران

نارتقالا

نارقإلا عضو
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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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فاقيإ" "power off" وأ "ليغشت" "power on" عمست ىتح طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع طغضا
".ليغشت

نحشلا
لامتكا دنع سأرلا ةعامس ىلع LED ءوض ئفطنيو .نيَتعاس لماكلاب سأرلا ةعامس نحش بلطتي
.نحشلا

تيبثتلا
نذأ ةعامس لك بّرج .نذألا تاعامس ىلع اًقبسم ةتبثم مجحلا ةطسوتملا ةينذألا سوؤرلا نوكت

.نذأ لكل بسنألا ينذألا سأرلا رتخاو )مجحلا ةريبكلاو ةطسوتملاو ةريغصلا(

RL

الأساسية الوظائف

ليغشت فاقيإ/ليغشت
ةقاطلا

ىلع تيبثتلاو نحشلا
نينذألا
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الأذنية الرؤوس استبدل
نذألا ةعامس ىلع ىنميلاو ىرسيلا نيَتهجلا ىلإ راشُي .اهتيبثتو ةينذألا سوؤرلا رييغت لهسلا نم
.ينذألا سأرلا ىلعو

سأرلا بحساو نذألا ةعامس ىلع اهعضو ينذألا سأرلا ةقلح لمحا ،نذألا ةعامس ىلع ينذألا سأرلا عضول1
.هناكم يف هتيبثتل نذألا ةعامس نم ةيفلخلا ةهجلا ىلع ةريغصلا ةلصولا قوف ىلعألا ىلإ ينذألا

.اهناكم يف ةتباث نذألا ةعامس نأو ةلصولا ةيؤر كنكمي ال هنأ نم دكأت2

.softphone مدختسا وأ طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع طغضا

.هضفخ وأ توصلا ىوتسم ةدايز رز ىلع طغضا ـتوصلا ىوتسم طبضل

اًتقؤم اهفاقيإ وأ ىقيسوملا ليغشت
.ةدحاو ةرم تقؤم فاقيإ/ليغشت رزلا قوف رقنا

يلاتلا راسملا ىلإ زواجتلا
.نيَتيناث ةدمل )+( توصلا ىوتسم ةدايز رز ىلع طغضا

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

توصلا مجح طبض

ىقيسوملا
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voice

:02

:02:04

:02

قباسلا راسملا ليغشت
.نيتيناث ةدمل )–( توصلا ىوتسم ضفخ رز ىلع طغضا
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ً 33 إلى يصل ما الرأس وسماعة الهاتف بين الفعّال بلوتوث" اتصال نطاق" يبلغ فقدان ويتّم الصوت جودة تنخفض أن قبل قدما
.النطاق إلى الرجوع عند الاتصال معاودة الرأس سماعة فستحاول الاتصال، فقدت إذا. الاتصال

/ليغشت( "mute on/off" عمستس . هضفخو توصلا ىوتسم ةدايز يَّرز ىلع طغضا ،ةملاكم ءانثأ
.)توصلا متك ليغشت فاقيإ

.هتبلط مقر رخآب لاصتالل طسولا يف دوجوملا رزلا قوف اًجودزم اًرقن رقنا

لاصتا ىلع ءاقبلا

توصلا متك

بلطلا ةداعإ
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.نيَزاهج نم تاملاكملا ىلع درلا لهسلا نم

.يناثلا نرتقملا زاهجلا نم ةدراولا ةملاكملاب كملعت نينر ةمغن عمست ،ةملاكم ءارجإ ءانثأ
ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل طسولا يف دوجوملا رزلا قوف رقنا ،رخآلا زاهجلا نم ةيناث ةملاكم ىلع درلل
ىلإ ةملاكملا هذه بهذت ،ةيناثلا ةملاكملا ىلع درلا مدع ترتخا اذإ .ةديدجلا ةملاكملا ىلع اًيئاقلت درلاو
.يتوصلا ديربلا

،ةقيقد 90 نم رثكأل نرتقملا كفتاه قاطن جراخ نكل ليغشتلا ديق سأرلا تاعامس تكرت اذإ
.DeepSleep عضو يف لوخدلا ربع ةيراطبلا ةقاط ىلع سأرلا تاعامس ظفاحتسف

عضو نم جورخلل طسولا يف دوجوملا رزلا ىلع طغضا ،كفتاهب لاصتالا قاطن ىلإ دوعت نأ ام
DeepSleep.

الميزات من المزيد

نيَزاهج مادختسا

DeepSleep عضو
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When ON, the smart magnet will conserve power by turning off ANC and disconnecting from your
Bluetooth source when the earbuds are magnetically latched. Bluetooth is automatically

reconnected and ANC is turned on when the magnets are unlatched.

When OFF, the smart magnet becomes a magnet only but you can still turn the ANC on or off
through the settings without using the magnet as a switch.

امك ،طئاحلا يف ذخأمو USB لوحم مادختساب سأرلا ةعامس نحشب تامادختسالا ددعتملا لبكلا حمسي
.لاثملا ليبس ىلع ةرئاط نتم ىلع وأ لومحم زاهجب ًالوصوم نوكي امدنع توصلا ىلإ عامتسالاب حمسي
يذلا تقولا يف اهلالخ نم ىقيسوملا ىلإ عامتسالا ءانثأ سأرلا ةعامس ليغشت فاقيإ ىلع صرحا
.لومحم زاهجب ةلوصوم هيف نوكت

.آخر كبل أي مع المحول هذا تستخدم لا. موصولاً الشحن كبل يكون عندما إلا للاستخدام المحول هذا ليسملاحظة

.ةبيقحلا يف اهنيزختل نّيبم وه امك سأرلا ةعامس ّفل

Smart magnet

ددعتملا لبكلا
تامادختسالا

سأرلا ةعامس ةبيقح
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الدعم

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

Plantronics, Inc.Plantronics BV

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

 ©2018 Plantronics, Inc. كلمة علامة إن Bluetooth شركة تملكها مسّجلة تجارية علامات هي وشعاراتها Bluetooth, SIG, Inc. قبل من العلامات لتلك استخدام وأي Plantronics, Inc.
.لمالكيها تعود فهي الأخرى التجارية العلامات أما. ترخيص بموجب يكون

.عالقة اختراع براءات

213188-01 )10.18(
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