
BackBeat PRO 2 
BackBeat PRO 2 Special Edition

دلیل المستخدم



المحتويات جدول

3 عامة نظرة
3 الصوت حجم
3 مؤقتًا الموسيقى تشغيل إيقاف/تشغيل
3 المسار تحديد

3 المحيط الصوت
3 النشطة الضوضاء منع تقنية

3 الشحن
4 الصوت كتم
4 إنهاؤها أو مكالمة على الرد
4 الأخيرة المكالمة طلب إعادة
4 الطاقة تشغيل إيقاف/تشغيل
4 الإقران وضع
4 سلامتك إلى انتبه

5 الإقتران
5 إقران

NFC ()Android (5( المدى قريب التواصل تقنية بواسطة الاقتران
5 ثاٍن جهاز إقران

6 الميزات من المزيد
6 الاستشعار أجهزة استخدام
6 الاستشعار أجهزة تعيين إعادة
Plantronics HUB 6 على احصل

7 الدعم

2



R

3.5mm
ANC
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OFF

.توصلا مجح يف مكحتلل )-( فلخلا ىلإ وأ )+( مامألا ىلإ  توصلا مجح ةلجع ريودتب مق

. تقؤم ليغشت فاقيإ/ليغشت رز قوف رقنا
ليغشت فاقيإ متيسف ،ىقيسوملا لّغشت تنك اذإ ،راعشتسا ةزهجأب ةدّوزم سأرلا ةعامس نأ امبةظحالم
ىقيسوملا فانئتسا متيسف ،اًددجم سأرلا ةعامس تعضو اذإ .سأرلا ةعامس تعلخ اذإ اًتقؤم ىقيسوملا
.)بيو ىلإ ةدنتسملا تاقيبطتلا عم لمعت الو قيبطتلا بسحب ةفيظولا فلتخت(

.راسملا ديدحت يف مكحتلل  عاجرإلا رز وأ  ميدقتلا رز قوف رقنا

.ةملاكم ءارجإ مدع دنع طيحملا توصلا عضو طيشنتل حاتفملا بحسا ،كطيحم يف تاوصألا عامسل1
مدع دنع ،)-( فلخلا ىلإ وأ )+( مامألا ىلإ  توصلا مجح ةلجع ريودتب مق ،هضفخ وأ ىوتسملا ةدايزل2

.ةملاكم ءارجإ

.اهب بوغرملا ريغ ءاضوضلا عنمل اهليطعت وأ ANC ةزيم طيشنتل حاتفملا بحسا

نأ ام ءاوضألا ئفطنت .تاعاس 3 ةياغل لماكلاب سأرلا تاعامس نحش بلطتي
.نحشلا لمتكي

عامة نظرة

توصلا مجح

ليغشت فاقيإ/ليغشت
اًتقؤم ىقيسوملا

راسملا ديدحت

طيحملا توصلا

ءاضوضلا عنم ةينقت
ةطشنلا

نحشلا
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 تاملاكملا رز قوف رقنا ،سأرلا تاعامس ةيراطب ةلاح نم ققحتللحيملت
.لومخ ةلاح يف سأرلا تاعامس نوكت نأ بجي .سأرلا تاعامس عضت اميف

.ةعاس 24 ىتح لصي عامتسا َتقو سأرلا تاعامس رّفوت

"mute off" وأ )توصلا متك ليغشت("mute on" عمستس . توصلا متك رز ىلع طغضا ،ةثداحم ءانثأ
15 لك هيبنت رركتي ،اًموتكم نوفوركيملا توص نوكي اميفو .)توصلا متك ليغشت فاقيإ(
.ةقيقد

 تاملاكملا رز ىلع طغضا
عضو لالخ نم اهيلع ّدرلا كنكميف ،ةملاكم تدرو اذإ ،راعشتسا ةزهجأب ةدّوزم سأرلا ةعامس نأ امبةظحالم
.سأرلا ةعامس

. تاملاكملا رز ىلع نيترم طغضا

.ةقاطلا ليغشت فاقيإ وأ ليغشتل  حاتفملا ررم

ضموت ىتح رارمتساب هيلع طغضاو Bluetooth زمر وحن ةقاطلا رز ررم
.قرزألاو رمحألاب LED ءاوضأ

بناج ىلإ ةيراطبلاو نحشلاو ةمالسلا لوح ةماه تامولعم ىلع لوصحلل ةمالسلا ليلد ةءارق ىجري
.ةديدجلا سأرلا ةعامس مادختسا لبق ةيميظنت تامولعم

توصلا متك

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

ةريخألا ةملاكملا بلط ةداعإ

ليغشت فاقيإ/ليغشت
ةقاطلا

وضع اإلقران

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

ةطساوب نارقإلا ىلإ لقتناف ،)NFC( ىدملا بيرق لصاوتلا ةينقت دمتعي كفتاه ناك اذإةظحالم
.)NFC( )Android( ىدملا بيرق لصاوتلا ةينقت

قرزأ LED ءاوضأ ضموتو )نارقإلا متي( "pairing" عمستس .ليغشتلا عضو ىلإ ةقاطلا حاتفم لقنا1
.رمحأو

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

*ةزهجأ نع اًثحب حسملا > ليغشت:Bluetooth > تادادعإلاAndroid فتاوه•

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم
."PLT BB PRO 2" 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

1BackBeat PRO 2 Special Edition ىدملا بيرق لصاوتلا ةينقت نأ ىلع صرحا طقف )NFC( ديق
.)فتاوهلا فلتخت دق( .ةلفقم ريغ كفتاه ةشاش نأو ليغشتلا

.NFC ةطساوب نارتقالا لمتكي نأ ىلإ فتاهلا ىلع NFC ةمالع عقوم وحن اههّجوو سأرلا تاعامس كسمأ2
.اًيرورض كلذ ناك اذإ لاصتالا ىلع قفاو
فلتخت( .جراخلا نم ىرسيلا نذألا ةعامس ىلع سأرلا تاعامس ىلع ةدوجوملا NFC ةمالع عقتةظحالم
.)فتاوهلا تامالع عقاوم

L R

.قرزألاو رمحألاب LED ءاوضأ ضموت ىتح رارمتساب هيلع طغضاو Bluetooth زمر وحن ةقاطلا رز ررم1

."نارقإ" يف 3و 2 نيَتوطخلا عبتاو يناثلا كزاهج ىلع Bluetooth طيشنتب مق2

الإقتران

نارقإ

ةينقت ةطساوب نارتقالا
ىدملا بيرق لصاوتلا

)NFC( )Android(

ٍناث زاهج نارقإ
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.اهعلخ وأ سأرلا تاعامس عضو دنع ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ بيجتست

:إلى الرأس سماعات وضع سيؤدي

مؤقتًا تشغيلها إيقاف تم التي الموسيقى استئناف•

المحمول الهاتف على واردة مكالمة على الرد•

:إلى الرأس سماعات خلع سيؤدي

)الموسيقى تشغيل أثناء( مؤقتًا الموسيقى تشغيل إيقاف•

تعطيلها أو الاستشعار أجهزة تمكين
 المكالمات وزر  الميكروفون زر على باستمرار اضغط الخمول، وضع وفي التشغيل قيد الرأس سماعات تكون عندما
.التنشيط لإعادة العملية كرر). الذكية الاستشعار أجهزة تشغيل إيقاف" (Smart sensors off" تسمع حتى ثواٍن 4 من لأكثر

.عقوتملا لكشلاب لمعت نكت مل اذإ راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإ ىلإ جاتحت دق

ىلع USB ذفنمب ةرشابم سأرلا ةعامس ليصوتب مق ،سأرلا ةعامس راعشتسا ةزهجأ نييعت ةداعإل
يندعم ريغ ٍوتسم حطس ىلع ،ىلعأ ىلإ نيتهّجوم نذألا اتعامس نوكت اميف ،اهعَضو ،رتويبمكلا
.ٍناوث 10 نم رثكأل

.اهمدختست يتلا سأرلا ةعامسل Plantronics Hub تاقيبطت اهحنمت يتلا ةيفاضإلا فئاظولا فشتكا
:فدهب Plantronics Hub لّزنو plantronics.com/software ىلإ لقتنا

)فقط Macو Windows لـ Plantronics Hub( اللغة تغيير•

)فقط Macو Windows لـ Plantronics Hub( الثابت البرنامج تحديثات على الحصول•

الرأس سماعة إعدادات تخصيص•

مفقودة رأس سماعة إيجاد•

الميزات من المزيد

راعشتسالا ةزهجأ مادختسا

ةزهجأ نييعت ةداعإ
راعشتسالا

Plantronics ىلع لصحا
HUB
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EN
410014 0800: هاتف

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
*842443 1793(0) 44+: هاتف

FR
945770 0800: هاتف

PL
*842443 1793(0) 44+: هاتف

CS
*842443 1793(0) 44+: هاتف

GA
896 551 1800: هاتف

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
10 46 88 80: هاتف

HE
*842443 1793(0) 44+: هاتف

RO
*842443 1793(0) 44+: هاتف

DE
Deutschland 0800 9323 400

Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
*842443 1793(0) 44+: هاتف

RU
14-64-100-800-8: هاتف
*842443 1793(0) 44+: هاتف

EL
*842443 1793(0) 44+: هاتف

IT
950934 800: هاتف

SV
81 46 21 0200: هاتف

ES
666 803 900: هاتف

NL
NL 0800 7526876

BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
*842443 1793(0) 44+: هاتف

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

 ©2016 Plantronics, Inc. .إن. محفوظة الحقوق كل Bluetooth لـ مسجلة تجارية علامة هي .Bluetooth SIG, Inc قبل من استخدام وأي Plantronics أما. ترخيص بموجب يتم العلامة لهذه
.لمالكيها تعود فهي الأخرى التجارية العلامات
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