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الثانوية الأذن سماعةيسار

)اللمس مستشعر( المستوى لرفع انقر الصوت مستوى رفع

)اللمس مستشعر( المستوى لخفض باستمرار اضغط الصوت مستوى خفض

ثانيتين لمدة باستمرار انقر التشغيل

ثواٍن 4 لمدة باستمرار انقر التشغيل إيقاف

الأساسية الأذن سماعةيمين

واحدة مرة انقر*  مؤقت تشغيل إيقاف/تشغيل

مرتين انقر*  التالي المسار

مرات ثلاث انقر*  السابق المسار

واحدة مرة انقر إنهاؤها أو مكالمة على الرد

Siri/
Google

Now

لثانيتَين باستمرار النقر

ثانيتين لمدة باستمرار انقر التشغيل

ثواٍن 4 لمدة باستمرار انقر التشغيل إيقاف

.الويب إلى المستندة التطبيقات مع تعمل لا قد. التطبيق بحسب الوظائف تختلف*ملاحظة

التحكم عناصر على عامة نظرة
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ةبلع ليغشتب مق .ةيراطبلا ىلع ظافحلل DeepSleep عضو يف عنصملا نم نحشلا ةبلع نحش متي
.ىلوألا ةرملل اهمادختساو نذألا تاعامس ليغشتل نحشلا

.اهليغشتل نيَتيناث ةدمل نحشلا ةبلع رز قوف رارمتساب رقنا
.نحشلا ةبلع ىلع LED ءاوضأ ءيضُت

:02

case

.ىلوألا ةرملل نحشلا ةبلع نم نذألا تاعامس كجارخإ روف نارتقالا ةيلمع أدبت

رمحألا نيَنوللاب ىنميلا نذألا ةعامس ىلع دوجوملا LED ءوض ضموي .ةبلعلا نم نذألا تاعامس جرخأ1
.نارتقالا عضو ىلإ ةراشإلل ضيبألاو

PLT BBPRO5100 PAIR

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل هطبضو كفتاه ىلع Bluetooth® طيشنت2
•iPhone تادادعإ < Bluetooth < ليغشت*

•™Androidتادادعإلا < Bluetooth: ةزهجأ نع اًثحب حسملا > ليغشت*

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق *ةظحالم
".PLT BBPRO5100" ددح3

phone"و )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمستس ،حاجنب ىنميلا نذألا ةعامس نارقإ متي نإ ام
connected" )ءوض فقوتيسو )فتاهلاب لاصتالا مت LED ضيمولا نع نذألا ةعامس ىلع.

نارقإل Bluetooth ةطساوب نارقإلا بلطل ةقثبنملا ةذفانلا يف )قفاوم( "OK" وأ )نارقإ( "Pair" ددح4
.ىرسيلا نذألا ةعامس
.ىرسيلا نذألا ةعامس نارقإ متي امدنع )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمست

ىتح ىنميلا نذألا ةعامس قوف رارمتساب رقنا ،ليغشتلا نع نيَتفقوتم نذألا يَتعامس نوكت امدنع1
.)نارقإلا متي( "pairing" عمست
.ضيبألاو رمحألا نيَنوللاب LED ءوض ضمويسو

.)ليغشتلا مت( "power on" عمست ىتح نيَتيناث ةدمل ىرسيلا نذألا ةعامس قوف رارمتساب رقنا2
.كفتاه يف Bluetooth تادادعإ يف PLT BBPRO5100 ددح ،نارقإلل3

لاصتالا مت( "phone connected"و )حاجنب نارقإلا مت( "pair successful" عمستو LED ءوض ئفطني
.ىنميلا نذألا ةعامس نارقإ متي امدنع )فتاهلاب

.Bluetooth ةطساوب نارقإلا بلطل ةقثبنملا ةذفانلا يف )قفاوم( "OK" وأ )نارقإ( "Pair" ددح4
.ىرسيلا نذألا ةعامس نارقإ متي امدنع )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمست
.ةرم لك يف طقف دحاو زاهجو نذألا يَتعامس نيب لاصتا ءاشنإ كنكميةظحالم

والإقران التشغيل

ةبلعلا ليغشت

ىلوألا ةرملل نارقإلا

نارقإلا عضو
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ةعاس 13 ىلإ لصي ام نحشلا ةبلع رّفوتو .تاعاس 6.5 ةياغل لصي عامتسا َتقو نذألا اتعامس رّفوت
.ةيفاضإ عامتسا

زاهج وأ رتويبمكب اهليصوت قيرط نع ةبلعلا نحشا .نحشلا ةبلع يف اهعض ،نذألا تاعامس نحشل
.طئاحلا يف نحاشب اهليصوتب مق ،ةعرسب نذألا تاعامس نحشل .USB نحش

=

=

نحشا مث ،لصفنم لكشب ةبلعلا ًالوأ نحشاف ،ةقاطلا نم ةغراف نحشلا ةبلع تناك لاح يفةظحالم
.نذألا تاعامس

نحشلا دنع ةبلعلا / نذألا يَتعامس ىلع LED ءاوضأ

ليغشتلا ديقنذألا تاعامس نحش

ضيمولاةبلعلا نحش

نذألا تاعامس نحش مت
لماكلاب

ليغشتلا نع فقوتم

ليغشتلا نع فقوتملماكلاب ةبلعلا نحش مت

.عامتسالا نم ةلماك ةعاس ىلإ لصي ام نم ديفتستل قئاقد 10 ةدمل نذألا يَتعامس نحشا

:نذألا ةعامس ةيراطب ةقاط ىوتسم نم ققحت1
.كيَنذأ يف امهعضتو ةبلعلا نم نذألا يَتعامس ليزت امدنع ةيتوصلا ةبلاطملا ىلإ عمتسا•

.plantronics.com/software نم ليزنتلاب مق .BackBeat قيبطتلا يف ةيراطبلا ةقاط ىوتسم ضرعا•

عامتسالا تقوةيتوصلا ةبلاطملا

"Battery high" )ىوتسم
)ٍلاع ةيراطبلا نحش

رثكأ وأ تاعاس 3

"Battery medium"
ةيراطبلا نحش ىوتسم(

)"طسوتم

تاعاس 3 ىلإ ةعاس نم

"Battery low" )ةيراطب
)ةفيعض

ةعاس ىلإ قئاقد 10 نم

"Battery critical"
ةيراطبلا نحش ىوتسم(

)ةياغلل فيعض

قئاقد 10 نم لقأ

ءوض ىلإ رظنلاو نحشلا ةبلع رز ىلع طغضلا لالخ نم نحشلا ةبلع ةيراطب ةقاط ىوتسم نم ققحت2
LED اهلخاد يف.

الشحن

عيرسلا نحشلا

ىوتسم نم ققحتلا
ةيراطبلا
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ةبلع يف LED ءوض
نحشلا

ةيراطبلا ىوتسم

ٍلاع ةيراطبلا نحش ىوتسم

طسوتم ةيراطبلا نحش ىوتسم

ةضفخنم ةيراطبلا

ةياغلل ةفيعض ةيراطب
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ىلع لوصحلاو مئالم لكشب اهتيبثل مامألاو لفسألا وحن اهريودتب مق .كنذأ يف نذألا ةعامس عض
.ةيلاثم توص ةبرجت

RL

جيجضلا لزع ءانثأ حيرم لكشب كمئالي يذلا مجحلا ىلع روثعلل ةثالثلا ةينذألا سوؤرلا بّرج1
.يجراخلا

.ريهج توص لضفأ كل رّفوي يذلا ينذألا سأرلا ددحو ىقيسوملا ىلإ عمتسا2
.نذأ لك يف اًفلتخم ينذأ سأر مجح لّضفت نأ نكمي3

نذألا ةعامس ىلع ىنميلاو ىرسيلا نيَتهجلا ىلإ راشُي .اهتيبثتو ةينذألا سوؤرلا رييغت لهسلا نم
.ينذألا سأرلا ىلعو

.هتلازإب مق مث ،كرفظ مادختساب نذألا ةعامس نع ينذألا سأرلا لصفا :ةلازإ1

:لادبتسا2

Aماكحإب هتيبثتل هيلع طغضاو نذألا ةعامس نوفوركيم دومع ىلع ينذألا سأرلا عض.

Bهناكم يف ينذألا سأرلا تيبثت متي امدنع اًتوص عمست.

clickA B

التثبيت

ةينذألا سوؤرلا لدبتسا
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هانقلطأ يذلا يناجملا BackBeat قيبطت ليزنت لالخ نم دح ىصقأ ىلإ نذألا تاعامس نم دِفتسا
.iOS/Android ـل صصخملاو

:يمكنك التطبيق، هذا بفضل

الأذن سماعات على ذلك غير بالمزيد وقم الصوت مستوى إعدادات وتخصيص إيقاف ساعة واستخدام تشغيل قائمة بتشغيل قم•
)My Tap(

الأذن سماعة لغة تغيير•

الإعدادات تشغيل إيقاف/تشغيل•

اليسرى الأذن سماعة إلى اليمنى الأذن سماعة من الأذن سماعات في التحكم عناصر انقل•

Find MyHeadset ميزة•

المستخدم دليل عرض•

التطبيق تثبيت
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.اهليغشت فاقيإ وأ نذألا تاعامس ليغشت اًيودي وأ اًيئاقلت كنكمي

يدؤت ذإ ،حيحص سكعلاو .اًيئاقلت امهليغشت ىلإ ةبلعلا نم نذألا يَتعامس جارخإ يدؤي يئاقلت•
.اهنحشب ءدبلاو اًيئاقلت اهليغشت فاقيإ ىلإ ةبلعلا ىلإ اهتداعإ

تاعامس ليغشت فاقيإل .اًيودي اهليغشتل نيتيناث ةدمل نذألا ةعامس رز قوف رارمتساب رقنا يودي•
.ٍناوث عبرأ ةدمل رارمتساب رقنا ،اًيودي نذألا
ليغشتل .اًعم نيَتنثالا ليغشت فاقيإ ىلإ نذألا يَتعامس نم ةعامس ليغشت فاقيإ يدؤيةظحالم
.ةدح ىلع ةعامس لك ليغشت ىجرُي ،سأرلا ةعامس

ةقاطلا لقن
.ىرسيلا نذألا ةعامس ىلإ توصلاو فئاظولا لك لقتنتسف ،ةقاطلا ىنميلا نذألا ةعامس تدقف اذإ

.طقف ةفيفخ ةسملب هليغشت نكميو .سمللا رعشتسمل رزب ىرسيلا نذألا ةعامس زيمتت
.ىرسيلا نذألا ةعامس سملا ،توصلا ىوتسم عفرل1
.ىرسيلا نذألا ةعامس رارمتساب سملا ،توصلا ىوتسم ضفخل2

:رتخا
.هفانئتسا وأ اًتقؤم يتوصلا قفدتلا فاقيإل ىنميلا نذألا ةعامس قوف رقنا•
قفدتلا فاقيإل اًعم نيَتنثالا وأ نذألا يَتعامس ىدحإ لِزأ ،ةطشن راعشتسالا ةزهجأ نوكت اميف•

.يتوصلا قفدتلا فانئتسال اًعم نيَتنثالا وأ امهادحإ عضو .اًتقؤم يتوصلا
.قيبطتلا بسحب ةفيظولا فلتختةظحالم

نذألا ةعامس قوف تارم ثالث رقنا وأ يلاتلا راسملا يطختل ىنميلا نذألا ةعامس قوف ًاجودزم ًارقن رقنا
.قباسلا راسملا ليغشتل ىنميلا
.بيولا ىلإ ةدنتسملا تاقيبطتلا عم لمعت ال دق .قيبطتلا بسحب ةفيظولا فلتختةظحالم

الأساسيات

ليغشت فاقيإ/ليغشت
نذألا تاعامس

توصلا مجح طبض

هفاقيإ وأ توصلا ليغشت
اًتقؤم

راسملا ديدحت
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اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا
.ىنميلا نذألا ةعامس قوف رقنا

ةيناث ةملاكم ىلع درلا
ّدرلل اًددجم ىنميلا نذألا ةعامس قوف رقنا مث ،ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل ىنميلا نذألا ةعامس قوف رقنا ،ًالوأ
.ةديدجلا ةملاكملا ىلع

توصلا متك
.متكلا ءاغلإل امهيتلك وأ امهادحإ عضو .توصلا متكل نذألا يَتعامس علخب مق ،ةملاكملا ءانثأ
.ةبولطم ةطشنلا راعشتسالا ةزهجأةظحالم

.Google Nowو Siri لثم يرهاظلا يصخشلا دعاسملا نذألا ةعامس معدت

يرهاظلا يصخشلا دعاسملا مادختسا نم نكمتتل نيَتيناثل ىنميلا نذألا ةعامس قوف رارمتساب رقنا
.زاهجلا ىلع

يف صيصختلا كنكميو .امهعلخ وأ نذألا يَتعامس عضو دنع ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ بيجتست
.ةيضارتفالا تادادعإلل فصو يلي ام يف .BackBeat قيبطت

:إلى الأذن سماعتَي خلع سيؤدي:إلى الأذن سماعتَي وضع سيؤديالنشطة الاستشعار أجهزة مع

الأذن سماعتَي من( واردة مكالمة على الردالمحمول الهاتف عبر مكالمة
)كلتيهما

سماعتَي من( النشطة المكالمة صوت كتم
)كلتيهما الأذن

سماعة من( الوسائط/  الموسيقى استئنافالوسائط/الموسيقى
)*كلتيهما من أو واحدة أذن

من( مؤقتًا الوسائط/  الموسيقى إيقاف
)*كلتيهما من أو واحدة أذن سماعة

.الويب إلى المستندة التطبيقات مع تعمل لا قد. التطبيق بحسب الوظائف تختلف*ملاحظة

.نحشلا ةبلع يف اهمدختست ال يتلا نذألا ةعامس ِقبأ ،يداحألا عضولا يف ةدحاو نذأ ةعامس مادختسال
يتلا نذألا ةعامس ىلع ةطشن ةيساسألا نذألا ةعامسب ةصاخلا راعشتسالا ةزهجأو مكحتلا رصانع نوكت
.اهيدترت

.بهاتفك اتصالها لإعادة اليمنى الأذن سماعة فوق انقر النطاق، وضمن نشًطا Bluetooth يكون فيما

تاملاكملا ءاهنإ/ةباجإ/ءارجإ

Google Nowو Siri مادختسا

راعشتسالا ةزهجأ مادختسا

يداحألا عضولا

لاصتالا ةدواعم
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نم امهتقاط ىلع ناظفاحتسف ،نرتقملا زاهجلا قاطن جراخ نكل ليغشتلا ديق نذألا يَتعامس تكرت اذإ
.ةقيقد 90 دعب DeepSleep عضو يف لوخدلا لالخ

.نذألا يَتعامس نم ّلك ليغشتب مق ،DeepSleep عضو نم جورخلل

ةديدجلا نذألا ةعامس نيب لاصتا ءاشنإ بلطتيسف ،اهنع ةليدب تبلطو نذألا يَتعامس ىدحإ تدقف اذإ
.ةلهسلا تاوطخلا ضعب ةيلاحلا نذألا ةعامسو

.كفتاه يف Bluetooth ةزهجأ ةمئاق نم"PLT BBPRO5100_L"و "PLT BBPRO5100" فذحا1

PLT BBPRO5100
PLT BBPRO5100_L

.اهليغشتل نيَتيناث ةدمل نذأ ةعامس لك قوف رارمتساب رقنا2

:02 :02

L R

click click

ضمويسو .لاصتالا ءاشنإل ةدحاو ةيناث نوضغ يف ةعرسب تارم 3 ىرسيلا نذألا ةعامس ىلع طغضا3
.ىنميلا نذألا ةعامس عم ةّركلا دِعأ .ضيبألاو رمحألا نيَنوللاب LED ءوض
.ضيبألا نوللاب تارم 3 امهيتلك ضموتس ،حاجنب نذألا يَتعامس لصتت امدنع

x3 tap tap x3

L R

ىنميلا نذألا ةعامس ضموت .نارقإلا عضو يف اًيئاقلت نذألا يَتعامس لخدتس ،لاصتالا دعب4
.كفتاه يف Bluetooth تادادعإ يف "PLT BBPRO5100" ددح ،كفتاه نارقإل .ضيبألاو رمحألا نيَنوللاب
نذألا ةعامس نارقإ متي امدنع )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمستو LED ءوض ئفطني
.ىنميلا

PLT BBPRO5100

كفتاه يف Bluetooth ةطساوب نارقإلا بلطل ةقثبنملا ةذفانلا يف )قفاوم( "OK" وأ )نارقإ( "Pair" ددح5
.ىرسيلا نذألا ةعامس نارقإل
.ىرسيلا نذألا ةعامس نارقإ متي امدنع )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمست

PAIR

لصتتو توصلا زاهج/فتاهلاب نرتقت .ةيساسألا ةعامسلا اًيضارتفا يه ىنميلا نذألا ةعامس نإ
.ىنميلاب ىرسيلا نذألا ةعامس

الميزات من المزيد

DeepSleep عضو

ةديدج نذأ ةعامسب لاصتالا

مكحتلا رصانع ليدبت
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الأساسية الأذن سماعة تبديل ميزة فاستخدم اليسرى، الجهة على الأساسية الأذن لسماعة التحكم عناصر تكون أن تفّضل كنت إذا
وعناصر Bluetooth اتصال نقل إلى أيًضا هذا يؤدي. الأساسية سماعتك اليسرى الأذن سماعة لجعل BackBeat التطبيق في

.اليمنى الأذن سماعة إلى My Tap التحكم وعناصر الصوت ونقل اليسرى الأذن سماعة إلى الأساسية التحكم

12



الجديدتَين الأذن سماعتَي إقران يمكنني لا
.بهاتفي

.العلبة تشغيل راجع. الأولى للمرة الاستخدام قبل الشحن علبة تشغيل من تأكد•

.الأولى للمرة الشحن علبة من الأذن سماعتَي إخراج فور تلقائيًا الإقران عملية تبدأ•
.الأولى للمرة الإقران راجع

.الإقران وضع راجع. يدويًا بإقرانهما فقم بجهازك، تلقائيًا الأذن سماعتَا تقترن لم إذا•

مجددًا الإقران أو آخر بهاتف الإقران أريد
.نفسه بالهاتف

.الإقران وضع راجع

.آن في واحد وجهاز الأذن سماعتَي بين اتصال إنشاء يمكنكهام

واحدة أذن سماعة من شيء أي سماع يمكنني لا
.الاثنتَين من أو

.الصوت مستوى ضبط راجع. الأذن سماعة صوت مستوى من تحقق•

إيقاف/  تشغيل راجع. تعيينهما لإعادة تشغيلهما وأِعد الأذن سماعتَي تشغيل أوقف•
.الأذن سماعتَي تشغيل

.الإقران وضع راجع. بهاتفك مقترنتان وأنهما التشغيل قيد الأذن سماعتَي أن من تأّكد•

إنني أو المقترن بجهازي الاتصال يمكنني لا
.الاتصال أحاول كلما خطأ رسائل أتلقى

سماعة فوق النقر خلال من المقترن وجهازك الأذن سماعتَي بين ما اتصال إنشاء أِعد•
.اليمنى الأذن

.الإقران وضع راجع. بهاتفك مقترنتان وأنهما التشغيل قيد الأذن سماعتَي أن من تأّكد•

تنزيل. BackBeat التطبيق في محدّث الأذن لسماعتَي الثابت البرنامج أن من تأّكد•
plantronics.com/software: التطبيق

PLT( بهاتفك الخاصة Bluetooth قائمة من الأذن سماعتَي جهاز احذف•
BBPRO5100 وPLT BBPRO5100_L (الإقران وضع راجع. مجددًا بالإقران وقم.

هو كما الأذن سماعتَي استشعار أجهزة تعمل لا
.متوقّع

أضع عندما تلقائيًا المكالمة على الرد يتم لا•
كلتيهما الأذن سماعتَي

الصوت كتم إلغاء/  الصوت كتم وظيفة تعمل لا•
مكالمة أثناء الأذن سماعتَي أخلع/  أضع عندما

بشكل الصوت كتم وظيفة تعمل المكالمة، أثناء•
.متوقّع غير

.الاستشعار أجهزة استخدام راجع. الأذن سماعتَي استشعار أجهزة افهم•

إيقاف/  تشغيل راجع. تعيينهما لإعادة تشغيلهما وأِعد الأذن سماعتَي تشغيل أوقف•
.الأذن سماعتَي تشغيل

علبة في الأخرى الأذن سماعة أبِق الأحادي، الوضع في واحدة أذن سماعة لاستخدام•
.الأحادي الوضع راجع. الشحن

تنزيل. BackBeat التطبيق في الأذن سماعة استشعار جهاز إعدادات بتعديل قم•
plantronics.com/software: التطبيق

تشغيل أوقف الرياضية، التمارين تأدية أثناء للصوت أداء أفضل على للحصولتلميح
.BackBeat التطبيق في الاستشعار أجهزة

بديلة أذن سماعة بين اتصالاً أنشئ كيف
بهاتفي؟ وإقرانها الحالية الأذن وسماعة

.جديدة أذن بسماعة اتصال إنشاء راجع

وإصلاحها الأخطاء استكشاف

13

https://www.plantronics.com/software
https://www.plantronics.com/software
https://www.plantronics.com/software
https://www.plantronics.com/software


الدعم

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