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

رمحأ  LED ءاوضأ ضموتو )نارقإلا متي( "pairing" عمست .ليغشتلا عضو ىلإ ةقاطلا حاتفم لقنا1
.ضيبأو

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

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

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم
."PLT BBGO800 ةلسلس" 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

.كزاهج ىلع Bluetooth تادادعإ يف "PLT BBGO800 ةلسلس" ددح2

.هب سأرلا ةعامس نارقإ كنكميف ،Bluetooth ةينقتب اًدوزم Mac زاهج ناك اذإ

.)رارمتساب هيلع طغضاو Bluetooth زمر وحن ةقاطلا رز ررم( نارقإلا عضو يف سأرلا ةعامس عض1
.قرزألاو رمحألاب LED ءاوضأ ضموتسو )نارقإلا متي( "pairing" عمستس

.Bluetooth > ماظنلا تاليضفت > Apple ةمئاق رتخا ،كب صاخلا Mac زاهج ىلع2

تاداشرإلا عبتاو "PLT BBGO800 ةلسلس ويريتس" ددح مث ،"+" ةمالع وأ ديدج زاهج دادعإ قوف رقنا3
.ةشاشلا ىلع رهظت يتلا

الإقتران

نارقإ

ٍناث زاهج نارقإ

Mac زاهجب نارقإلا
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.نحشلا لمتكي نأ ام ءاوضألا ئفطنت .ةقيقد 120 ىلإ لصي ام لماكلاب سأرلا ةعامس نحش بلطتي

ةعامس عضت اميف Bluetooth/ليغشتلا رز ىلع طغضا ،سأرلا ةعامس ةيراطب ةلاح نم ققحتللحيملت
.لومخ ةلاح يف سأرلا ةعامس نوكت نأ بجي .سأرلا

)ANC( ةطشنلا ءاضوضلا عنم ةينقت نوكت امدنع ةعاس 22 ىلإ لصي عامتسا تقو سأرلا ةعامس رّفوت
.ليغشتلا نع ةفقوتم ةينقتلا هذه نوكت امدنع ةعاس 28و ليغشتلا ديق

الشحن

نحشلا
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ANC
Active Noise Cancelling

EQ

:02

:02
Siri
Google Now™

منع تقنية
الضوضاء

)ANC( النشطة

النشطة الضوضاء منع تقنية

الصوت حجم زيادة

الصوت حجم تخفيض

الأمام إلى مسار تقديم

مؤقتًا الموسيقى تشغيل إيقاف/تشغيل

مسار إرجاع

المكالمات زر

Siri وGoogle
Now

فيها الصوت تمكين تم التي المساعدة

Bluetooth إقران زر

الطاقة تشغيل إيقاف/تشغيل

الرأس سماعة أضواء

الصوت كتم إلغاء/الصوت كتم

EQ إعدادات

.ةقاطلا ليغشت فاقيإ وأ ليغشتل  حاتفملا ررم

.  اًتقؤم ليغشتلا فاقيإ/ليغشتلا رز قوف رقنا

.راسملا ديدحتب مكحتلل  عاجرإلا رز وأ  ميدقتلا رز قوف رقنا

الأساسية الوظائف

سأرلا ةعامس لوح ةماع ةرظن

ليغشت فاقيإ/ليغشت
ةقاطلا

ليغشت فاقيإ/ليغشت
اًتقؤم ىقيسوملا

راسملا ديدحت
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رز ىلع رارمتساب طغضاف ،اهيف توصلا نيكمت مت يتلا ةدعاسملا ةزيمب اًدّوزم يكذلا كفتاه ناك اذإ
.فتاهلا ةبلاطم رظتناو نيَتيناث ةدمل  تقؤملا ليغشتلا فاقيإ/ليغشتلا

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا
. تقؤم ليغشت فاقيإ/ليغشت رز قوف رقنا

ةملاكم ضفر
.نيَتيناثل  تقؤملا ليغشتلا فاقيإ/ليغشتلا رز ىلع رارمتساب طغضا

)يكذلا فتاهلا( ةملاكم رخآ بلط ةداعإ
. تقؤملا ليغشتلا فاقيإ/ليغشتلا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا ،هتبلط مقر رخآ بلطل

.توصلا متك/EQ رز قوف رقنا ،ةطشن ةملاكم ءانثأ

.توصلاو ىقيسوملا ةدوج نّسحتو ةيجراخلا ءاضوضلا نم )ANC( ةطشنلا ءاضوضلا عنم ةينقت ّدحت

ليغشتل نيَتيناثل توصلا ىوتسم ضفخ رزو توصلا ىوتسم عفر رز ىلع رارمتساب طغضا1
.اهليغشت فاقيإ وأ )ANC( ةطشنلا ءاضوضلا عنم ةينقت

:رايتخا لالخ نم BackBeat قيبطت يف )ANC( ةطشنلا ءاضوضلا عنم ةينقت صيصخت نكمي2
بتكملل هب ىصوي :ضفخنم•

ةرئاطلل هب ىصوي :عفترم•

EQ رييغت اًضيأ كنكمي .EQ رز قوف رقنلا لالخ نم EQ عاضوأ ربع لقنتو توصلا صيصختب مق
.BackBeat قيبطت لالخ نم

،ىقيسوملا نم عاونأ ةدع يف نكمم توص لضفأ ىلع لوصحلل تاددرتلا طبض )يضارتفا( نزاوتم•
.ةيلاعلاو ةطسوتملاو ةضفخنملا تامغنلا ةنزاوم لالخ نم كلذو

ىوتحملا لعجلو اهحوضوو ىقيسوملا ليصافت نيسحتل ددرتلا ةيلاعلا تاوصألا زيزعت يوق•
.حضوأ مالكلا ىلإ دنتسملا

هّمعت بتكم ىلع وأ بويجلا يف وأ ةرايسلا دعاقم تحت سأرلا تاعامس مظعم ىلع روثعلا متي
نم اهعقوم ديدحت كنكميف ،رهاظ ريغ عقوم يف ةدوجوم كب ةصاخلا سأرلا ةعامس تناك اذإ .ىضوفلا
.اهيلع روثعلل نينط لاسرإ لالخ

 وأ Google Play وأ Apple Store رجتم ةرايز لالخ نم BackBeat قيبطت ليزنت كنكمي1
plantronics.com/software.

.قيبطتلا يف Find MyHeadset ةزيم مادختساب ةدوقفملا سأرلا ةعامس عقوم ديدحت كنكمي2

ةدعاسملا طيشنت
ةيتوصلا

تاملاكملا ءاهنإ/ةباجإ/ءارجإ

توصلا متك

ءاضوضلا عنم ةينقت
)ANC( ةطشنلا

EQ نييعت

سأرلا ةعامس ىلع روثعلا
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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

علامة هي Plantronics Hubو أخرى، وبلدان المتحدة الولايات في مسّجلتان .Plantronics, Inc لشركة تجاريتان علامتان هما Plantronicsو Plantronics, Inc. BackBeat إن 2018© 
العلامات أما. ترخيص بموجب .Plantronics, Inc قبل من استخدامها ويتم .Bluetooth SIG, Inc لشركة مسّجلة تجارية علامة هي Bluetooth أن كما. .Plantronics, Inc لشركة تجارية
.لمالكيها تعود فهي الأخرى التجارية

.عالقة اختراع براءات

212987-01 )08.18(


	جدول المحتويات
	الإقتران
	إقران
	إقران جهاز ثانٍ
	الإقران بجهاز Mac

	الشحن
	الشحن

	الوظائف الأساسية
	نظرة عامة حول سماعة الرأس
	تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
	تشغيل/إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا
	تحديد المسار
	تنشيط المساعدة الصوتية
	إجراء/إجابة/إنهاء المكالمات
	الرد على مكالمة أو إنهاؤها
	رفض مكالمة
	إعادة طلب آخر مكالمة (الهاتف الذكي)

	كتم الصوت
	تقنية منع الضوضاء النشطة (ANC)
	تعيين EQ
	العثور على سماعة الرأس

	الدعم

