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ليغشتل ةعامسلا مدختساو رّغصم USB لبك مادختساب رتويبمكلا زاهجب ةعامسلا ليصوتب مق
.تاملاكملا ءارجإ وأ ىقيسوملا

.الكمبيوتر على USB بمنفذ السماعة على USB منفذ من USB كبل بتوصيل قم1

.الكمبيوتر على النظام إعدادات في الافتراضي الصوت كجهاز السماعة عيّن2

شخصي بكمبيوتر الاتصال
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.ديهمتلا لامكإل ٍناوث ثالث ىلإ نيَتيناثل ضيبألا نوللاب ةلاحلا رشؤم ءيضيس ،زاهجلا ديهمت دنع
ام ،ةلاحلا رشؤم ئفطنيسو توصلا ىوتسم يَّرز ءيضيسو ليغشتلا ةمغن ردصتس ،كلذ دعب
.مادختسالل زهاج زاهجلا نأ ىلإ ريشي

نيَتيناث ةدمل ةقاطلا رز ىلع رارمتساب طغضا .زاهجلا ليغشتل ليغشتلا رز ىلع ةهربل طغضا
.زاهجلا ليغشت فاقيإل

ةلوصوم نكت مل اذإ ،ءارجإ يأب مايقلا مدع نم قئاقد 10 دعب اًيئاقلت ليغشتلا نع ةعامسلا فقوتت
.ةقاط ردصمب

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

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

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

سلوك يترافق. دورية وبصورة ببطء الكهرماني باللون الطاقة زر سيومض ،%16 إلى البطارية طاقة مستوى ينخفض عندما
.مكالمة يجرى المستخدم كان إذا إلا نغمة، صدور مع LED مؤشر

سيومض. أكثر طارئة حالة إلى للإشارة أكبر بسرعة الطاقة زر سيومض ،%6 إلى البطارية طاقة مستوى ينخفض عندما
.فقط متقطع بشكل نغمة وستصدر مستمرة وبصورة ببطء بالكهرماني باللون LED مؤشر

إلا تشغيلها لمحاولات السماعة تستجيب فلن التشغيل، عن متوقفًا والجهاز أقل أو% 5 البطارية طاقة مستوى كان إذاملاحظة
.طاقة بمصدر موصولة تكون عندما

اليومي الاستخدام

ةقاطلا

توصلا مجح

متك ءاغلإ/توصلا متك
توصلا

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

تاذ ةيراطبلا كولس
ضفخنملا ةقاطلا ىوتسم
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.نيَتيناثل Bluetooth رز ىلع رارمتساب طغضا1

.نارتقالا عضو يف قرزألا نوللاب رشؤملا ءوض ضموي
.ةزهجألا ةمئاق نم PLT P7200 ديدحتو كزاهج ىلع Bluetooth نيكمتب مق2

لكشب ءيضيسو قرزأ رشؤملا ءوض نول حبصيسو ةمغن ةعامسلا ردصتس ،حاجنب ةزهجألا نارقإ دنع
.قاطنلا نمض نوكي امدنع ةعامسلاب اًيئاقلت زاهجلا لصتيس .تقؤم

نارتقا ءاغلإل .كزاهجب ةعامسلا نارتقا ِغلأ ،Bluetooth زاهج عم ةعامسلا مادختسا نم ءاهتنالا دعب
:ةيلاتلا تاءارجإلا دحأب مق ،ةعامسلا

.ةعامسلا ىلع Bluetooth رز ىلع طغضا1
.Bluetooth زاهج ىلع ةعامسلاب لاصتالا عطقا2

Bluetooth بجهاز الاقتران

زاهج نارتقا ءاغلإ
Bluetooth
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نحشلا ةليسوو ةيراطبلا ىوتسمل اًقفو ،تاعاس 6 ىلإ 3 نم ةعامسلا نحش قرغتسي نأ نكمي
:ةيلاتلا تاءارجإلا دحأب مق .ةمدختسملا

.رتويبمكلا ىلع USB ذفنمب ةعامسلا ىلع USB ذفنم نم رّغصملا USB لبك ليصوتب مق1

2

.ةقاط ذخأمب مث نمو USB سباقب ةعامسلا نم رّغصملا USB لبك ليصوتب مق

ةيراطبلا ئلتمت ىتح ءطبب ةقاطلا رز ضمويسف ،نحشلا ءانثأ ليغشتلا ديق ةعامسلا تناك اذإ
.)طاشنلل اًقفو ةمئالملا ةلاحلا ىلإ دوعيس وأ( اهنيح فقوتيسو

الشحن
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توص لقن ةعامسلل نكمي نكل ،ىصقأ دحك نيَزاهجب لاصتالاو ةزهجأ 8 ـب ةعامسلا نرتقت نأ نكمي
:ةيلاتلا تاءارجإلا دحأب مق ،ةزهجألا نيب ليدبتلل .ةرم لك طقف دحاو زاهج

.ةلصتملا ةزهجألا دحأ ىلع Bluetooth ليغشت فقوأ1
.رخآ لصتم زاهج ىلع توصلا ليغشتب أدباو دحاو زاهج ىلع توصلا ليغشت فقوأ2

المقترنة الأجهزة بين التبديل
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يأ ةلازإل ةتقؤملا Bluetooth نيزخت ةركاذ حسما .ىصقأ دحك ةنرتقم ةزهجأ 10 رّكذت ةعامسلل نكمي
.ةعامسلا يف اهنيزخت مت كزاهج نم تانايب

.ٍناوث سمخل )-( توصلا مجح ضيفختو Bluetooth يَّرز ىلع رارمتساب طغضا
.قرزألا نوللاب رشؤملا ءوض ضمويو ةمغن ردصت

المخّزنة Bluetooth أجهزة مسح
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الحالةالمؤشر

البطارية شحنالكهرماني اللون

ضعيفة بطاريةالكهرماني باللون سريع وميض

البرنامج تحديثالكهرماني باللون بطيء وميض

Bluetooth جهاز إقران تمالأزرق

الاكتشاف/الاقتران وضعالأزرق باللون سريع وميض

الجارية المكالمةالأخضر

واردة مكالمةالأخضر باللون سريع وميض

الميكروفون أجهزة صوت كتم تمالأحمر

نعمالأبيض

المؤشرات أضواء عن تفسير
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الأمان كبل
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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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