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منتج شرائك على تهانينا  Plantronics الرأس سماعة منتج لإعداد ارشادات على الدليل هذا يحتوي. الجديد  Explorer 10 واستخدامه.

استخدامه أو تثبيته قبل المنتج سلامة حول هامة معلومات على للحصول السلامة ارشادات مراجعة يرجى .

مرحبًا
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الرأس سماعة شحن كبل  USB

المنتج بحسب المحتويات تختلف قدملاحظة .

العلبة في يوجد ماذا
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الشحن منفذ

المكالمات زر

الصوت حجم اعدادات عبر للانتقال: الصوت حجم زر

المؤشر ضوء (الرأس سماعة على الضوء )

الطاقة زر

الرأس سماعة حول عامة نظرة
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ةمالسلا لوح ةماه تامولعم ىلع لوصحلل لصفنملا ةمالسلا ليلد ةءارق ىجري! كتمالس ىلا هبتنا .

1 عمست. نارقالا ةيلمع أدبت ،كلذب موقت يتلا ىلوألا ةرملا يف. نارتقالا أدبي ،ةعامسلا عضو درجمبف  "pairing" رشؤم ءوض أدبي وأ
رمحأو قرزأ ضيمولاب ةعامسلا .

2 ثوتولب" ةيصاخ طيشنتب مق " Bluetooth® ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل اهطبضو كفتاه ىلع .
• iPhone ليغشت > ثوتولب > تادادعالا *

• Android™ ةزهجأ نع اًثحب حسملا > ليغشت: ثوتولب > تادادعالا *

زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم .

3 ددح  "PLT_E10".
لاصتالا لبقا وأ رورملا دوكل) 0000( رافصأ ةعبرأ لاخداب مق ،ةرورضلا دنع .

عمست فوس ،حاجنب نارتقالا متي نا ام  "pairing successful" ( حاجنب نارتقالا مت ).

وتسمع والأزرق الأحمر باللون المؤشر ضوء يومض حتى  المكالمات زر اضغط  "pairing." (اقران)

تقنية لك تتيح  Multipoint الاقتران وضع تنشيط "راجع جديد، هاتف أو ثاٍن هاتف لإقران. هاتف أي من مكالمات على والرد ثاٍن هاتف اقران ".

زر فانقر الإتصال، معاودة الرأس سماعة على تعذر اذا. الإتصال معاودة الرأس سماعة تحاول الإتصال، فقدانك عند). أمتار 10 (قدًما 33 يبلغ فعال نطاق بلوتوث رأس سماعة لدى
الهاتف في بلوتوث قائمة خلال من يدويًا الإتصال أعد أو  المكالمات .

الشحن يكتمل أن ما  المؤشر ضوء تشغيل ويتوقف ساعتين، بالكامل الرأس سماعة شحن يتطلب. مكالمات بضع واجراء للاقران الطاقة من يكفي ما الجديدة الرأس سماعة تملك .

والشحن الإقران

نارتقالا

نارقالا عضو طيشنت

نيفتاه مادختسا

لاصتالا ةدواعم

نحشلا
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نيبم وه امك نذألا ةقلح ريودتب مق ،تيبثتلل. ىرسيلا وأ ىنميلا نذألا يف سأرلا ةعامس عضو كنكمي .
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التثبيت
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تاملاكملا رز قوف رقنا  .

قبسملا طبضلا تايوتسم ربع لاقتنالل  توصلا مجح رز قوف رقنا .

متك ليغشت فاقيا "وأ" توصلا متك ليغشت "حمست. نيتيناثل  توصلا ىوتسم رز ىلع رارمتساب طغضا ،ةطشن ةملاكم ءانثأ
توصلا ".

تاملاكملا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا ،هتبلط مقر رخأ بلطل  .

ةنّزخم لاصتا ةهج مسا بلطل فتاهلل رمألا ِطعأ مث فتاهلا ةبلاطم رظتناو ،نيتيناث ةدمل  تاملاكملا رز طغضا  .

مجح رز ىلع طغضلا لالخ نم ةيتوصلا تابلاطملا ليغشت فاقيا نكمي ،ةملاكم يرجت ال تنأو ليغشتلا ديق سأرلا ةعامس نوكت امدنع
ٍناوث 4 نم رثكأل  تاملاكملا رزو  توصلا .

الأساسيات

اهؤاهنا وأ ةملاكم ىلع درلا

توصلا مجح طبض

توصلا متك

Redial ( بلطلا ةداعا )

فتاهلا ةزيم (يتوصلا بلطلا )

فاقياو ليغشت نيب ام ليدبتلا
ةيتوصلا ةبلاطملا ليغشت
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التكلم وقت ساعة 11 لغاية

الاستعداد وقت يوًما 12 لغاية

الإتصال نطاق (التشغيل مسافة ) فئة ،)أمتار 10 (قدًما 33 لغاية  II

الرأس سماعة وزن غراًما 11

الشحن موصل عبر شحن  USB مصغّر

البطارية نوع للاستبدال قابلة وغير الشحن لإعادة قابلة بوليمر أيون ليثيوم

الأقصى الحد (الشحن وقت ) كاملة لشحنة ساعتان

الطاقة متطلبات أمبير ميللي 180 – مستمر تيار فولت 5

Bluetooth اصدار Bluetooth v3.0

Bluetooth تشكيلات اللايدوية الأجهزة تشكيلة  (HFP) الرأس سماعات وتشكيلة 1.6   (HSP المتقدم الصوتي التوزيع وتشكيلة 1.2)   (A2DP)

التشغيل حرارة درجة مئوية درجة 50 الى 0 (فهرنهايت درجة 122 الى 32 )

التخزين حرارة درجة مئوية درجة 85 الى 40 (-فهرنهايت درجة 185 الى 40- )

الشحن حرارة درجة مئوية درجة 40 الى 0 (فهرنهايت درجات 104 الى 32 )

المواصفات
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EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

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

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-100-64-14
Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

* الإنكليزية باللغة الدعم

لسلامتك "المنفصل السلامة كتيّب راجع :السلامة حول معلومات "
 plantronics.com/warranty  :سنتين لمدة المحدودة الكفالة تفاصيل

الدعم

المساعدة؟ من مزيد الى 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

لشركة تجارية علامات هي Simply Smarter Communicationsو Plantronics Explorerو Plantronicsو .Plantronics, Inc ان 2016 ©  Plantronics, Inc. أخرى، وبلدان المتحدة الولإيات في مسّجلة
لشركة تجارية علامة هي Explorerو  Plantronics, Inc.. ،علامات ان كذلك  Bluetooth شركة قبل من مملوكة التجارية  Bluetooth SIG Inc.، قبل من العلامات هذه لمثل استخدام وأي  Plantronics, Inc. ترخيص بموجب يتم .
iPhone لشركة تجارية علامة  .Apple Inc ي الأخرى التجارية العلامات أما. أخرى وبلدان المتحدة الولإيات في مسّجلة لمالكيها تعود فه .

عالقة اختراع براءات
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