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مرحبًا
 .Plantronics من  Discovery® 925 شكرًا لك لشرائك السماعة
يحتوي هذا الدليل على إرشادات إلعداد السماعة الجديدة والستخدامها. 

 يرجى مراجعة كتّيب األمان المنفصل ”لسالمتك“ للحصول على معلومات هامة حول أمان 
المنتج قبل استخدامه.

الحصول على المساعدة
إن مركز المساعدة الفنية من Plantronics جاهز لمساعدتك. يمكنك الحصول على أجوبة عن 

األسئلة المتكررة أو طرح سؤال باستخدام البريد اإللكتروني أو تلقي خدمة عبر اإلنترنت أو التكلم 
مباشرة مع ممثلينا. قم بزيارة www.plantronics.com/support أو اتصل بخط الدعم 

الخاص ببلدك، المذكور على الجهة الخلفية من دليل المستخدم هذا. 

مالحظة في حال كنت تفكر في إعادة هذا المنتج، يرجى منك أوًال االتصال 
بمركز المساعدة الفنية.

تسجيل المنتج
قم بزيارة الموقع www.plantronics.com/productregistration لتسجيل المنتج عبر 

اإلنترنت بحيث نتمّكن من تزويدك بأفضل خدمة ودعم تقني ممكن.

مالحظة إلقران السماعة، فإن رمز PIN أو ”الرقم السري“ خاصتك هو 0000.
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محتويات الحزمة والميزات

ملحقات اختيارية*

شاحن يعمل على بطارية 
السيارة 

78583-01#

السماعة

علبة الشاحن

* غير مضّمن. للطلب، يرجى االتصال بمورد Plantronics أو االنتقال إلى الموقع
www.plantronics.com 

شاحن التيار 
المتناوب

١٠٠ – ٢٤٠فولت

USB كبل شحن

زر التحكم بحجم الصوت

مأخذ الشحن

الرأس األذني

الرؤوس األذنية الموازنة
(صغيرة، ومتوسطة الحجم، وكبيرة)

زر التحكم بالمكالمة

USB شريط
79393-01#

iv



١

الخيار أ: استخدام شاحن التيار المتناوب 

قم بتوصيل شاحن التيار المتناوب بمأخذ الطاقة.  ١
قم بتوصيل شاحن التيار المتناوب بمأخذ الشحن في السماعة.  ٢

شحن السماعة

تؤدي السماعة الجديدة وظيفتها بشكل أفضل عندما تكون مشحونة بالكامل. عند شحن السماعة، يومض 
ضوء المؤشر باللون األحمر ببطء. عندما تكون السماعة مشحونة بالكامل، ينطفئ ضوء المؤشر. 

ينطبق هذا األمر على كافة خيارات الشحن.

١

٢

USB الخيار ب: استخدام شاحن

قم بتوصيل شاحن USB بمنفذ USB في   ١
كمبيوتر أو كمبيوتر محمول.

قم بتوصيل شاحن USB بمأخذ الشحن في   ٢
السماعة.

قم بتشغيل الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول.  ٣

١

٢

٣

  تحذير ال تستخدم السماعة عندما تكون متصلة بالشاحن.

الشحن وقت 

٣ ساعات......  شحن كامل باستخدام تيار 
USB متناوب أو

ساعة واحدة....  الحد األدنى للشحن قبل 
االستخدام األول



٢

الخيار ت: استخدام علبة الشاحن
افتح غطاء العلبة. قم بمحاذاة مأخذ الشحن في السماعة مع اتصال USB مصّغر في العلبة. ثّبت 

السماعة برفق في اتصال USB المصّغر حتى تشعر بأن التثبيت قد تم.

هام قد تؤدي إزالة السماعة من العلبة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بمنفذ USB المصّغر 
الموجود في العلبة. إلزالة السماعة بالشكل الصحيح، استخدم إبهام يدك لدفع السماعة برفق في اتجاه 

مائل غير عامودي، بعيدًا عن موصل USB المصّغر.

التحقق من مستوى بطارية السماعة

فيما تكون السماعة قيد التشغيل، اضغط باستمرار زر التحكم بالمكالمة وزر حجم الصوت في آن 
معًا لحوالي ثانيتين. يومض ضوء المؤشر باألحمر لعرض مستوى الشحن.

شحن السماعة

آن في الصوت حجم وزر بالمكالمة التحكم زر ار

الشحن مؤشرات  أضواء 

مستوى البطاريةومضات باألحمر

بطارية كاملة١

١/٣ إلى ٣/٢ منها ممتلئ٢

أقل من ٣/١ منها ممتلئ٣

زر حجم الصوت

زر التحكم بالمكالمة

الشحن وقت 

٣ ساعات......  شحن كامل باستخدام علبة 
الشاحن

ساعة واحدة....  الحد األدنى للشحن قبل 
االستخدام األول



٣

٢

تؤمن علبة الشاحن عملية شحن كاملة للسماعة قبل أن تصبح البطارية داخل العلبة بحاجة ألن يتم 
شحنها. أثناء شحن العلبة، يومض ضوء المؤشر في أسفل العلبة باللون األحمر. عند اكتمال الشحن، 

ينطفئ ضوء المؤشر.

إعادة شحن علبة الشاحن 

للتحقق من حالة بطارية علبة الشاحن، عليك توصيل السماعة بالعلبة.   ١
إذا لم تبدأ السماعة وضَع الشحن (يومض ضوء المؤشر باللون األحمر ببطء)، عندها يحتاج كل 

من السماعة والعلبة إلى إعادة الشحن.

قم بتوصيل شاحن التيار المتناوب أو شاحن USB بمصدر الطاقة قبل توصيل مأخذ الشحن   ٢
في أسفل العلبة.

إذا قمت بفصل مصدر الطاقة عن العلبة بعد ١٠ دقائق من الشحن، فيجب أن تنتظر عندئٍذ ٦٠ 
دقيقة على األقل قبل إعادة توصيل مصدر طاقة الستئناف دورة الشحن.

مالحظة إذا كانت عملية إعادة الشحن تتم بواسطة التيار المتناوب، تصبح علبة الشاحن ساخنة 
للمس أثناء دورة الشحن. فور اكتمال الشحن، ستخف سخونة العلبة. انظر كتّيب األمان المنفصل 

”لسالمتك“ للحصول على مزيد من المعلومات.

١

شحن السماعة

ضوء المؤشر

مأخذ الشحن

الشحن وقت 

٩ ساعات.....  شحن كامل 
USB باستخدام

٣ ساعات.....  شحن كامل باستخدام
التيار المتناوب



٤

إقران السماعة

االقتران هو عملية تعريف السماعة على الهاتف. قبل استخدام السماعة ألول مرة، يجب إقرانها 
بهاتف ممّكن بتقنية ®Bluetooth الالسلكية. عادًة، تحتاج إلى إقران السماعة بالهاتف مرة واحدة 

فقط.

 www.plantronics.com/EasyToPair  لرؤية عرض تقديمي حول عملية االقتران، قم بزيارة
(الموقع متوفر باللغة اإلنكليزية فقط).

  Plantronics QuickPair™ تقنية
تشمل السماعة الجديدة لديك تقنية Plantronics QuickPair من أجل تبسيط عملية إعداد 

البلوتوث. في المرة األولى التي ستشغل فيها السماعة، ستدخل هذه األخيرة تلقائيًا في وضع االقتران 
لمدة ١٠ دقائق. ما أن يتم االقتران بنجاح، تبقى السماعة قيد التشغيل لالستخدام الفوري.  

في حال لم يتم االقتران بنجاح بعد ١٠ دقائق، تتوقف السماعة تلقائيًا عن التشغيل. عند تشغيل 
السماعة مجددًا، ستدخل تلقائيًا وضع االقتران إلى أن تقترن بنجاح بهاتف البلوتوث.



٥

٣

٢

كيفية إقران الهاتف مع السماعة للمرة األولى

قم بتشغيل ميزة البلوتوث في هاتفك.   ١
بالنسبة لمعظم الهواتف، حدد اإلعدادات/األدوات > االتصاالت > البلوتوث > قيد التشغيل. 

راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك للحصول على مزيد من المعلومات.

قم بتشغيل السماعة.   ٢
اضغط باستمرار على زر التحكم بالمكالمة إلى أن ترى المؤشر يومض باللون األحمر/األزرق. 

السماعة هي حاليًا في وضع االقتران.

في حال لم تَر وميضًا باألحمر/األزرق، اضغط باستمرار زر التحكم بالمكالمة إليقاف تشغيل 
السماعة، ثم اضغط باستمرار زر التحكم بالمكالمة من جديد إلى أن ترى الوميض باللون 

األحمر/األزرق.

استخدم األوامر في هاتفك من أجل تحديد موقع السماعة.  ٣
بالنسبة لمعظم الهواتف، حدد اإلعدادات/األدوات > االتصاالت > البلوتوث > بحث > 

٩XXPlantronics. راجع دليل المستخدم الخاص بهاتفك للحصول على مزيد من 
المعلومات.

عندما يطلب منك رمز PIN أو الرقم السري، أدخل ٠٠٠٠.  ٤
عند نجاح االقتران، يومض مؤشر السماعة باللون األزرق. السماعة الخاصة بك متصلة اآلن 

وجاهزة لالستخدام.

إقران السماعة

SETTINGSSETTINGS

Time and Date

Phone Settings

Bluetooth
Sound Settings

Network Services

Security

Reset Settings

١
BLUETOOTHBLUETOOTH

9XXPlantronics

PASSKEY

0000

٤

BLUETOOTHBLUETOOTH

9XXPlantronics

PASSKEY

0000
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كيفية تثبيت قطعة أذن هالمية مختلفة
في حال شعرت أن السماعة غير ثابتة، تكون السماعة بحاجة إلى الضبط أو حجمها ال يتالءم مع 

أذنك. تأتي السماعة مع الرأس األذني المتوسط مثبتًا، لكن يمكنك استبداله بالرأس األذني االختياري 
الموّفر الصغير أو الكبير.

تثبيت السماعة على األذن

لوضوح الصوت المثالي، 
وّجه الدعامة نحو 

زاوية الفم.

تثبيت غير صحيحتثبيت صحيح

٢٣

قم بإزالة السماعة من األذن.   ١
قم بتدوير الرأس األذني على السماعة لوضع الموازن براحة في األذن. في حال شعرت أن 

السماعة ال تزال غير ثابتة، قم بإزالة السماعة من أذنك وغّير حجم الرأس األذني.

إلزالة الرأس األذني، امسك الموازن واسحب الرأس األذني بلطف من تبييت مكبر الصوت.  ٢
لتثبيت رأس أذني جديد،  ضع الرأس األذني على تبييت مكبر الصوت مع الموازن بعيدًا عن   ٣

دعامة الميكروفون واضغط بلطف على تبييت المكبر.

الرأس األذني

تبييت مكبر الصوت

١



٧

عناصر التحكم بالسماعة

اضغط باستمرار على زر التحكم بالمكالمة لثانيتين حتى يتوهج تشغيل السماعة
ضوء المؤشر باألزرق. إذا أومضت السماعة باللون األحمر ٣ 
مرات عند تشغيلها، يكون عندها مستوى البطارية منخفضًا جدًا 

وبالتالي، يجب إعادة شحن البطارية.
مالحظة عندما تكون السماعة في وضع االستعداد، يكون المؤشر متوقفًا عن 
التشغيل. للتأكد من أن السماعة قيد التشغيل، اضغط أي زر. يجب أن يظهر 

وميض باألزرق.

اضغط باستمرار على زر التحكم بالمكالمة ألربع ثواٍن حتى يتوهج إيقاف تشغيل السماعة
ضوء المؤشر باألحمر. عندما تكون الطاقة مفصولة، يبقى المؤشر 

منطفئًا.
مالحظة إذا كنت تضع السماعة، فستسمع طنينًا تصاعديًا عند تشغيل الطاقة، 

وطنينًا تنازليًا عند إيقاف تشغيل الطاقة.

عندما ترّن السماعة، انقر زر الطاقة مرة واحدة. يجب أن تسمع إجابة على مكالمة أو رفضها
عندها طنينًا منخفضًا واحدًا.

لرفض مكالمة وإرسالها إلى البريد الصوتي، اضغط زر التحكم 
بالمكالمة لثانيتين.

مالحظة قد يرّن الهاتف قبل السماعة. انتظر حتى تسمع الرنين في السماعة قبل 
الضغط على زر التحكم بالمكالمة لإلجابة.

خالل مكالمة نشطة، انقر زر التحكم بالمكالمة.إنهاء مكالمة

عندما تكون السماعة مقترنة بالهاتف وضمن نطاق االتصال، أدخل إجراء مكالمة
رقم الهاتف على الهاتف واضغط إرسال. يتم تحويل المكالمة تلقائيًا 

إلى السماعة.

تحويل مكالمة بين السماعة 
والهاتف

خالل مكالمة نشطة، اضغط باستمرار زر التحكم بالمكالمة لثانيتين. 
سوف تسمع طنينًا واحدًا منخفضًا يتبعه طنين منخفض مزدوج.



٨

عناصر التحكم بالسماعة

 multipoint متوقفة عن تشغيل ميزة multipoint إلطالة عمر البطارية، تكون ميزة
التشغيل افتراضيًا. لتشغيل الميزة، انظر ”كيفية تشغيل وإيقاف 

تشغيل ميزة multipoint“ في الصفحة ١٣.

اضغط باستمرار زر حجم الصوت ألربع ثواٍن بينما تكون السماعة إيقاف تشغيل المؤشر المتصل
قيد التشغيل. سيخفت الضوء األزرق لثانيتين. كرر العملية لتنشيط 

المؤشرات المتصلة. سيضيء الضوء األزرق لثانيتين. سوف تسمع 
طنينًا واحدًا منخفضًا بعدها صمت ومن َثمَّ تسمع طنينًا منخفضًا 

مزدوجًا.

خالل مكالمة نشطة، اضغط زر حجم الصوت.ضبط حجم الصوت
ثمة إعدادات حجم صوت ثالثة. ستزيد كل نقرة من حجم الصوت 
حتى يتم بلوغ مستوى حجم الصوت األقصى وسوف تسمع نغمتي 
طنين منخفضتين. سيخّفض النقر مجددًا حجم الصوت إلى اإلعداد 
األدنى وستزيد النقرات التالية حجم الصوت حتى بلوغ أقصى حّد 

مجددًا.

ميزات عدم اللمس 

إذا كان هاتفك وموفر الخدمة الالسلكية لديك يعتمدان التشغيل الاليدوي، فبإمكانك استخدام الميزات 
التالية:

انقر زر التحكم بالمكالمة مرتين. سوف تسمع نغمَتي طنين إعادة طلب آخر رقم تم االتصال به
منخفضتين.

عندما تكون السماعة قيد التشغيل، اضغط باستمرار زر طلب تنشيط الصوت
التحكم بالمكالمة لثانيتين إلى أن تسمع طنينًا منخفضًا واحدًا.

 تحذير ال تستخدم سماعات الرأس/السماعة عند مستويات صوت عالية لفترة طويلة من الزمن. فقد يؤدي ذلك إلى 
  www.plantronics.com/healthandsafety فقدان السمع. دائمًا استمع بمستويات معتدلة للصوت. قم بزيارة الموقع

للحصول على مزيد من المعلومات حول السماعة والسمع.



٩

نطاق االتصال

للمحافظة على االتصال، أبق السماعة ضمن مسافة ٣٣ قدمًا (١٠ أمتار) بعيدًا عن هاتف البلوتوث. 
في حال وجود عوائق بين السماعة والهاتف، فقد يواجه الهاتف تشويشًا. للحصول على أداء مثالي، 

ضع السماعة والهاتف على الجانب نفسه من الجسم.

تنخفض جودة الصوت مع خروجك عن نطاق االتصال. عندما تكون بعيدًا بما يكفي لفقدان االتصال، 
تسمع طنينًا عاليًا في السماعة.

تحاول  السماعة إعادة االتصال لـ ٦٠ ثانية. إذا عدت ضمن نطاق االتصال تستطيع معاودة االتصال 
يدويًا بالضغط على زر التحكم بالمكالمة.

مالحظة يعتمد مدى جودة الصوت أيضًا على الجهاز الذي تم إقران السماعة به.

أضواء المؤشرات وطنينها

الطنين الضوء   

طنين واحدوميض واحد باألزرقالتحقق من الحالة

بالومضة واحدة باألحمر كل ١٠ ثواٍنالشحن

بالبالمشحونة بالكامل

ومضتان باألحمر الكتمال شحن ثلثي بطارية ضعيفة
مستوى البطارية

بال

٣ نغمات طنين عالية كل ٣ ومضات باألحمر كل ١٠ ثواٍنبطارية ضعيفة جدًا
١٠ ثواٍن

طنين منخفض واحدومضات باألحمر واألزرقاالقتران

طنين منخفض واحدومضات باألزرقمقترنة

نغمات طنين تصاعديةأزرق ثابت لثانيتينالتشغيل

نغمات طنين تنازليةأحمر ثابت ألربع ثواٍنإيقاف التشغيل
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أضواء المؤشرات وطنينها

الطنين الضوء   

٣ نغمات طنين منخفضة ٣ ومضات باألزرق كل ثانيتينمكالمة واردة
سريعة كل ثانيتين

طنين منخفض واحدوميض واحد باألزرقإجابة على مكالمة

بالوميض واحد باألزرق كل ثانيتينالمكالمة جارية

حجم الصوت إلى أعلى 
أو إلى أسفل

وميض واحد باألزرق لكل عملية ضبط 
لحجم الصوت

نغمة طنين واحدة مع حجم 
صوت موافق لمستوى 

حجم الصوت
نغمتا طنين لإلشارة إلى 

أقصى مستوى حجم 
صوت تم بلوغه

طنين منخفض واحدوميض واحد باألزرقإنهاء مكالمة

٣ ومضات باألرجواني كل ١٠ ثواٍن لـ مكالمة لم ُيرد عليها
٥ دقائق

بال

طنين عاٍل واحدبالخارج نطاق االتصال

طنين منخفض واحدوميض لمطابقة حالة السماعة الحاليةعودة إلى نطاق االتصال

تشغيل تقنية 
multipoint

بالومضتان باألزرق

إيقاف تشغيل تقنية 
multipoint

بالوميض واحد باألزرق

مالحظة افتراضيًا، يكون المؤشر المتصل قيد التشغيل. إليقاف تشغيل المؤشر المتصل، راجع 
”عناصر التحّكم بالسماعة“ في الصفحة ٨.
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استكشاف األخطاء وإصالحها

السماعة خاصتي 
ال تعمل 

مع هاتفي.

تأكد من أن السماعة مشحونة بشكل كامل.
تأكد من أن السماعة مقترنة بالهاتف الذي تحاول استخدامه.

راجع ”إقران السماعة“ في الصفحة ٤.

قم بإيقاف تشغيل الهاتف والسماعة، ثم تشغيلهما، ثم كرر عملية لم يحدد هاتفي موقع السماعة.
االقتران الواردة في الصفحة ٤.

تعذر علّي إدخال 
رمز PIN خاصتي.

قم بإيقاف تشغيل الهاتف والسماعة، ثم تشغيلهما، ثم كرر عملية 
االقتران الواردة في الصفحة ٤. رمز PIN أو الرقم السري 

خاصتك هو ٠٠٠٠.

يتعذر علي سماع 
طنين المتصل/الطلب.

لم يتم تشغيل السماعة. اضغط زر التحكم بالمكالمة لثانيتين تقريبًا 
إلى أن تسمع طنينًا أو ترى المؤشر يتوهج باألزرق.

السماعة خارج نطاق االتصال. قّرب السماعة من هاتف البلوتوث.
بطارية السماعة مستنزفة. اشحن البطارية.

راجع ”شحن السماعة“ في الصفحة ١.
مستوى صوت االستماع منخفض جدًا. سيضبط النقر المتزايد على 

زر حجم الصوت مستوى الصوت. راجع إرشادات ضبط حجم 
الصوت في ”عناصر التحّكم بالسماعة“ في الصفحة ٨.

تأكد من أن السماعة مثبتة بشكل صحيح.
راجع ”تثبيت السماعة على األذن“ في الصفحة ٦.
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استكشاف األخطاء وإصالحها

جودة الصوت 
ضعيفة.

تأكد من أن السماعة مثبتة بشكل صحيح في األذن مع الدعامة موّجهة 
نحو زاوية الفم. 

راجع ”تثبيت السماعة على األذن“ في الصفحة ٦.

يتعذر على المتصلين 
سماعي.

السماعة خارج نطاق االتصال. قّرب السماعة من هاتف البلوتوث. 
راجع ”نطاق االتصال“ في الصفحة ٩.

إن احتواء الرؤوس األذنية 
ألذني غير مالئم.

جّرب حجم رأس أذني مختلف. راجع ”تثبيت السماعة على األذن“ 
في الصفحة ٦.

تأكد من أن السماعة مثبتة بشكل صحيح في األذن مع الدعامة تقع السماعة من أذني.
موّجهة نحو زاوية الفم. راجع ”تثبيت السماعة على األذن“ في 

الصفحة ٦.

قم بنزع الرأس األذني من السماعة وقم بغسله بالماء الساخن تحتاج السماعة إلى تنظيف.
والصابون ثم جففه بعناية. عندما يجف الرأس األذني بالكامل، ضعه 

مجددًا على السماعة.
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استخدام أكثر من هاتف واحد ممّكن بتقنية البلوتوث 

تدعم Plantronics Discovery 925  تقنية multipoint، التي تسمح لك باستخدام السماعة 
واحدة مع هاتفين محمولين مختلفين ممكنين بتقنية البلوتوث.

كيفية تشغيل ميزة Multipoint وإيقافها عن التشغيل

الستخدام أكثر من هاتف واحد، عليك تشغيل ميزة multipoint. عندما تكون الميزة متوقفة عن 
التشغيل، يمكن للسماعة االتصال بهاتف واحد ممكن بتقنية البلوتوث.

مع إيقاف تشغيل السماعة، اضغط باستمرار زَري حجم الصوت والتحكم بالمكالمة في آن معًا   ١
حتى تشتغل السماعة ويومض المؤشر باألزرق مرتين.

إلقران السماعة بهاتف ثاٍن، راجع ”إقران السماعة“ في الصفحة ٥.  ٢
مالحظة إليقاف تشغيل ميزة multipoint، كرر الخطوة األولى. يومض المؤشر باألزرق مرة 

واحدة لإلشارة إلى أن ميزة multipoint متوقفة عن التشغيل.

كيفية بدء مكالمة

تبدأ السماعة بمكالمة على الهاتف الذي استخدمته آخر مرة. الستخدام الهاتف الثاني، ابدأ المكالمة 
باستخدام أوامر الهاتف الثاني. ينشئ الهاتف الثاني ارتباطًا نشطًا مع السماعة.

كيفية اإلجابة على مكالمة أثناء التكلم على الهاتف اآلخر

لإلجابة على المكالمة الثانية، عليك إنهاء المكالمة األولى. ما من وظيفة متوفرة لوضع مكالمة قيد 
االنتظار عند اإلجابة على مكالمة أخرى بواسطة السماعة.

اضغط على زر التحكم بالمكالمة مرة واحدة لقطع المكالمة الحالية.  ١
اضغط زر التحكم بالمكالمة مجددًا لإلجابة على المكالمة الجديدة من الهاتف اآلخر.   ٢

مالحظة إذا اخترت عدم اإلجابة على المكالمة الثانية، وكان لديك بريد صوتي على الهاتف الثاني، 
فستنتقل المكالمة إلى البريد الصوتي.
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مواصفات المنتج

تمّكن البطارية حتى ٥ ساعاتوقت التكلم*

تمّكن البطارية حتى ١٧٥ ساعة مع ميزة multipoint متوقفة وقت االستعداد*
عن التشغيل

تمّكن البطارية حتى ١٠٠ ساعة مع ميزة multipoint قيد 
التشغيل

شحن سماعة الرأس باستخدام التيار المتناوب = ٣ ساعات وقت الشحن
شحن سماعة الرأس باستخدام USB  = ٣ ساعات 
شحن سماعة الرأس باستخدام العلبة = ٣ ساعات 

شحن العلبة باستخدام التيار المتناوب = ٣ ساعات 
شحن العلبة باستخدام التيار المتناوب = ٩ ساعات

حتى ٣٣ قدمًا (١٠ أمتار)نطاق االتصال

٨ غوزن السماعة

سماعة الرأس: ليثيوم أيون بوليمرنوع البطارية
علبة الشاحن: نيكل ميتال هايدريد

٥٠ درجة فهرنهايت–١٠٤ درجة فهرنهايت (١٠ درجة مئوية درجة حرارة التخزين/االستخدام
– ٤٠ درجة مئوية)

EDR +  Bluetooth 2.0 (معدل محّسن لنقل البيانات)اإلصدار

تشكيلة سماعة الرأس (HSP) للتكلم عبر الهاتفتشكيالت البلوتوث
تشكيلة األجهزة الاليدوية (HFP) للتكلم عبر الهاتف وتشغيله

*قد يختلف األداء حسب الجهاز.
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Plantronics Ltd
Wootton Bassett, UK
Tel:  0800 410014

منطقة الشرق األوسط
لمزيد من المعلومات:
www.plantronics.com 

Czech Republic
www.plantronics.com

Danmark
Tel: 44 35 05 35

Plantronics GmbH
Hürth, Deutschland

Kundenservice:
Deutschland  0800 9323 
400
Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

Για περισσότερες 
πληροφορίες: 
www.plantronics.com

Plantronics Iberia, S.L.
Madrid, España
Tel: 902 41 51 91

Finland
Tel: 0800 117095

Plantronics Sarl
Noisy-le-Grand
France

Plantronics BV
Regus House
Harcourt Centre
Harcourt Road
Dublin 2
Ireland
Office: +353 (0) 1 477 3919
Service ROI: 1800 551 896

למידע נוסף, בקר באתר:
 www.plantronics.com

További információk:
www.plantronics.com

Plantronics Acoustics 
Italia Srl
Milano, Italia
Numero Verde: 800 
950934

Plantronics B.V. 
Hoofddorp, Nederland
Tel: (0)0800 Plantronics
0800 7526876 (NL)
00800 75268766 (BE/LUX)

Norge
Tel: 80011336

Aby uzyskać więcej 
informacji: 
www.plantronics.com

Portugal
Tel: 0800 84 45 17

Pentru informaţii 
www.plantronics.com

Дополнительная 
информация:
www.plantronics.com

Sverige
Tel: 0200-21 46 81
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