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مكبر تبييت5الصوت حجم زيادة1
مؤشر ضوء6الصوت كتم2
USB سلك7الصوت حجم تخفيض3
)فقط Calisto 5200 للطراز( مم 3,5 طوله يبلغ سلك8المكالمات زر4

عامة نظرة
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وأ يحوللا كزاهجب ةعامسلا ليصوتب مق .USB لبك مادختساب رتويبمكلاب ةعامسلا ليصوتب مق
ةعامسلا مدختسا .)طقف Calisto 5200 زارطلل( مم 3,5 هلوط غلبي يذلا لبكلا مادختساب لومحملا كزاهج
.ةيتوصلا تاملاكملا ءارجإ وأ ىقيسوملا ليغشتل

السماعة توصيل
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بمزّود اتصاله فترة طوال مضيئًا ويبقى الأبيض باللون السماعة على المؤشر سيُضيء .بالكمبيوتر USB كبل بتوصيل قم
.الطاقة

.المحمول جهازك أو اللوحي بجهازك مم 3,5 طوله يبلغ الذي الكبل بتوصيل قم

.بطارية على Calisto 3200 الطراز يحتوي ولا فقط Calisto 5200 الطراز إلى الجدول يُشيرملاحظة

المؤشرالتكلّم وقتالحالة

شحن مستوى
عاٍل البطارية

)عاٍل البطارية شحن مستوى" (Battery high"ساعة 12 من أكثر

شحن مستوى
متوسط البطارية

")متوسط البطارية شحن مستوى" (Battery medium"ساعتَين من أكثر لكن ساعة 12 من أقل

البطارية شحن مستوى" (Battery Low" الرسالة تظهردقيقة 30 من أكثر لكن ساعتَين من أقلمنخفضة البطارية
ساعتَين من أقل المتبقي التكلم وقت يكون عندما) منخفض

ضعيفة بطارية
للغاية

شحن مستوى" (Battery Low" الرسالة تظهر دقيقة، 30أقل أو دقيقة 30 يعادل ما
دقيقة 15 كل متكرر بشكل) منخفض البطارية

شحن مستوى" (Battery Low" الرسالة تظهر دقيقة، 10
دقيقة 5 كل متكرر بشكل) منخفض البطارية

مرة) التشغيل إيقاف" (Power off" الرسالة تظهر دقيقة، 0
واحدة

ي على باستمرار فاضغط توصيلها، عند تلقائيًا السماعة تعمل لم حال في :مهم لتشغيل ثواٍن 4 لـ الصوت وكتم الاتصال زرَّ
.الجهاز تشغيل إيقاف إلى العملية هذه تكرار سيؤدى. يدويًا السماعة

.اهئاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا ىلإ تاملاكملا رز ىلع ةهربل طغضلا يدؤي

.اهتوص متك ءاغلإ وأ نوفوركيملا ةزهجأ توص متك ىلإ توصلا متك رز ىلع ةهربل طغضلا يدؤي

يذلا توصلا مجح ىلع لوصحلل )-( توصلا مجح ضيفخت وأ )+( توصلا مجح ةدايز يَّرز ىلع طغضا
.هديرت

السماعة إعداد يُرجى ،)فقط Calisto 5200 للطراز( مم 3,5 طوله يبلغ الذي الموصل مع أفضل استماع تجربة على للحصول
على الرد قبل الموسيقى وضع تشغيل أوقف. ثواٍن 4 لـ الصوت كتم زر على باستمرار الضغط خلال من الموسيقى وضع في

.ثواٍن 4 لـ الصوت كتم زر على باستمرار الضغط خلال من تلقيها أو المكالمات

اليومي الاستخدام

ةقاطلا

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

متك ءاغلإ/توصلا متك
توصلا

توصلا مجح

ىقيسوملا
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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
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