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الصوت حجم تخفيض/زيادة

الأمام إلى مسار تقديم

مؤقتًا الموسيقى تشغيل إيقاف/تشغيل

مسار إرجاع

الميكروفون فتح الصوت؛ كتم إلغاء/الصوت كتم

الشحن منفذ

الرأس سماعة أضواء

المكالمات زر[ ]

الطاقة مفتاح

Bluetooth إقران زر

عامة نظرة

سأرلا ةعامس لوح ةماع ةرظن
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حافظة علبةرأس سماعات

مم 3.5 بقياس Apple كبلشحن كبل

العلبة في يوجد ماذا
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.نارقإلا ةيلمع أدبت ،سأرلا تاعامس اهيف لّغشت يتلا ىلوألا ةرملا يف

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

.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_BBTSENSE" 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

.قرزألاو رمحألاب LED ءاوضأ ضموت ىتح رارمتساب هيلع طغضاو Bluetooth زمر وحن ةقاطلا رز ررم1
."نارقإ" يف 3و 2 نيتوطخلا عبتاو يناثلا زاهجلا ىلع Bluetooth طيشنتب مق2

.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 ،Mac زاهج ىلع2

رهظت يتلا تاداشرإلا عبتاو "PLT_BBTSENSE ويريتس" ددحو ،"+" قوف وأ "ديدج زاهج دادعإ" قوف رقنا3
.ةشاشلا ىلع

الإقتران

نارقإ

ٍناث زاهج نارقإ

Mac زاهجب نارقإلا
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لمتكي نأ ام ءاوضألا ئفطنت .ةعاسلا فصنو نيتعاس ةياغل لماكلاب سأرلا تاعامس نحش بلطتي
.نحشلا

=

=

=

=

=

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

.ةعاس 18 ىتح لصي عامتسا َتقو سأرلا تاعامس رّفوت

.مئالم لكشب تبثت ىتح سأرلا تاعامس طبضا

.اًمئالم اهمجح حبصي نأ ىلإ اهريصقت وأ ةبصعلا ةلاطإب مق

الأذنين على والتثبيت الشحن

نحشلا

سأرلا تاعامس تيبثت
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.  اًتقؤم ليغشتلا فاقيإ/ليغشتلا رز قوف رقنا

مكحتلل )-( فلخلا ىلإ وأ )+( مامألا ىلإ  توصلا مجح ةلجع ليدبتب مق
.توصلا مجح يف
عفترملا/طسوتملا ىوتسملا ىلإ Android فتاه توص مجح نّيعةظحالم
.ةقئاف توص ةدوج ىلع لوصحلل

.راسملا ديدحتب مكحتلل  عاجرإلا رز وأ  ميدقتلا رز قوف رقنا

رز ىلع رارمتساب طغضاف ،اهيف توصلا نيكمت مت ةدعاسم ةزيم ىلع يكذلا كفتاه لمتشا اذإ
.فتاهلا ةبلاطم رظتناو نيتيناث ةدمل [ ] تاملاكملا

.)اًتقؤم توصلا/ىقيسوملا فاقيإ متيس( يعيبطلا كطيحم عمستل رمحألا  رز قوف رقنا

،ةملاكملا ىلع ّدرت امدنع .ةيتوصلا عطاقملا ىلإ كعامتسا ءانثأ ةدراو ةملاكم هيبنت عمستس
تمق يتلا podcast تافلم وأ ويديفلا عطاقم وأ يناغألاك( نَّزخملا توصلا اًتقؤم فقوتيس
،اًتقؤم هفاقيإ نم ًالدب ،توصلا متك متيس ،رشابم توص قفد ىلإ عمتست تنك اذإ .)اهليزنتب
.قفدلا وأ ىقيسوملا ليغشت فانئتسا ّمتي ،ةملاكملا يهنت املاح .ةملاكملا ءارجإ ءانثأ

ةملاكم ىلع درلا
:رتخا

وأ ،ةملاكم ىلع درلل سأرلا ةعامس عض•

[ ] تاملاكملا رز ىلع طغضا•

ةملاكم ءاهنإ
.ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل [ ] تاملاكملا رز قوف رقنا

ةملاكم ضفر
.نيتيناثل تاملاكملا [ ] رز ىلع رارمتساب طغضا

)يكذلا فتاهلا( ةملاكم رخآ بلط ةداعإ
.[ ] تاملاكملا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا ،هب تلصتا مقر رخآ بلطل

.)توصلا متك ليغشت فاقيإ/ليغشت( "mute on/off" عمست .رمحألا  رز ىلع طغضا ،ةملاكملا ءانثأ
.كفتاه ىلإ ةملاكملا ليوحت ىلإ سأرلا تاعامس علخ يدؤي ،توصلا متك ليغشت دنع

.مم 3.5 بقياس الموفّر Apple كبل مع الرأس سماعات استخدم البطارية، نفاد عند

:لـ الكبل استخدم
(–)*و(+)  زرْي بواسطة الصوت حجم ضبط•

واحدة مرة النقر=   زر بواسطة مكالمة إنهاء/مكالمة على الرد أو مؤقتًا الموسيقى تشغيل إيقاف/تشغيل•

*مزدوج نقر=   زر بواسطة المسار تقديم•

*مرات ثلاث نقر=   زر بواسطة المسار إرجاع•

ثواٍن 3 لمدة الضغط=   زر بواسطة الذكي الهاتف ضمن فيها الصوت تمكين تم التي المساعدة ميزة تنشيط•

.الهاتف نوع بحسب الوظيفة تختلف قد*ملاحظة

الأساسية الوظائف

ليغشت فاقيإ/ليغشت
اًتقؤم ىقيسوملا

توصلا مجح

راسملا ديدحت

ةدعاسملا طيشنت
ةيتوصلا

نوفوركيملا حتف

تاملاكملا ءاهنإ/ةباجإ/ءارجإ

توصلا متك

ةنرم ةقاط
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.اهعلخ وأ سأرلا تاعامس عضو دنع ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ بيجتست

:إلى الرأس سماعات وضع سيؤدي

الموسيقى استئناف•

مكالمة على الرد•

:إلى الرأس سماعات خلع سيؤدي

)الموسيقى تشغيل أثناء( مؤقتًا الموسيقى تشغيل إيقاف•

الهاتف إلى نشطة مكالمة تحويل•

DeepSleep لـ المؤقت تعيين•

ضوء يومض حتى ثواٍن 6 من لأكثر [ ] المكالمات وزر  الصوت كتم زر من كل على اضغط الاستشعار، أجهزة لتعطيلتلميح
LED ضوء فيومض تنشيطها، لإعادة نفسه الإجراء كّرر. الأحمر باللون ثم الأرجواني باللون LED الأزرق ثم الأرجواني باللون.

راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإ
.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

راعشتسالا ةزهجأ ليطعت
ٍناوث 6 نم رثكأل [ ] تاملاكملا رزو  توصلا متك رز نم لك ىلع طغضا ،راعشتسالا ةزهجأ ليطعتل
،اهطيشنت ةداعإل هسفن ءارجإلا رّرك .رمحألا نوللاب مث يناوجرألا نوللاب LED ءوض ضموي ىتح
.قرزألا مث يناوجرألا نوللاب LED ءوض ضمويف

فاقيإ/ليغشتلا رزو رمحألا رزلا نم لك ىلع طغضا ،)Wideband ةينقت( ةقدلا يلاع توصلا نيكمتل
.قرزألا نوللاب مث يناوجرألا نوللاب LED ءاوضأ ضموت ىتح ٍناوث 6 نم رثكأل  اًتقؤم ليغشتلا
.رمحألا نوللاب مث يناوجرألا نوللاب LED ءاوضأ ضموت ؛ليطعتلل ءارجإلا رّرك
.اًعم نازاهجلا همعدي امدنع حيحص لكشب ةقدلا يلاع توصلا لمعيةظحالم

 نم Macو Windows ـل Plantronics Hub ليزنت لالخ نم ىرخأ تادادعإو ةغللا رييغت كنكمي
plantronics.com/software. تاقيبطت ليزنت اًضيأ كنكمي Plantronics Hub ةصاخلا ةيناجملا

.Androidو iOS ـل ةلومحملا فتاوهلاب

:نم Plantronics Hub قيبطت كنّكمي
)طقف Macو Windows ـل Plantronics Hub( ةغللا رييغت•

)طقف Macو Windows ـل Plantronics Hub( تباثلا جمانربلا تاثيدحت ىلع لوصحلا•

)توصلا متك ليغشت فاقيإ( "mute off" يتوصلا هيبنتلا ليغشت فاقيإ/ليغشت•

ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ ليغشت فاقيإ/ليغشت•

الميزات من المزيد

راعشتسالا ةزهجأ مادختسا

ةقدلا يلاع توصلا نيكمت

صيصخت
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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
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