
Explorer 100 ةلسلس

مدختسملا ليلد



المحتويات جدول

3 العلبة في يوجد ماذا

4 الرأس سماعة حول عامة نظرة

5 الإقتران
5 الاقتران
5 الإقران وضع

6 الأساسيات
6 إنهاؤها أو مكالمة على الرد
6 الصوت حجم ضبط
6 الصوت كتم

6 الطلب إعادة
6 الصوت في التحكم
6 لغة تحديد
6 الإقران وضع

7 الأذنين على والتثبيت الشحن
7 الشحن
7 الرأس سماعات تثبيت

8 الرأس سماعة ميزات
8 والمزيد الموسيقى

8 الأضواء تشفير فك
8 الصوتية المطالبات

DeepSleep 8 وضع
8 التطبيق تثبيت

9 المواصفات

10 الدعم

2



*بالسيارة خاص تهوية فتحة مشبكالرأس سماعة

*1-في-2 كومبو كبل*السيارة بطارية على يعمل شاحن

اختيارية أذن حلقة*مصغّر USB كبل

.المنتج بحسب الملحقات تختلف قد*ملاحظة

العلبة في يوجد ماذا
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المكالمات زر

الشحن منفذ

)المؤشر ضوء( الرأس سماعة على LED ضوء

الطاقة زر

الصوت حجم زيادة

الصوت حجم تخفيض

الخلف إلى مسار إعادة

الأمام إلى مسار تقديم

مؤقت تشغيل إيقاف/تشغيل

الصوت كتم

الرأس سماعة حول عامة نظرة
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.نارقإلا ةيلمع أدبت ،سأرلا ةعامس اهيف لّغشت يتلا ىلوألا ةرملا يف

.رمحأو قرزأ  رشؤملا ءوض ضمويو )نارقإ( "pairing" عمست .ليغشتلا عضو ىلإ ةقاطلا حاتفم لقنا1

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل هطبضو كفتاه ىلع Bluetooth® طيشنت2
*ليغشت > Bluetooth > تادادعإلاiPhone فتاوه•

*ةزهجأ نع اًثحب حسملا > ليغشت:Bluetooth > تادادعإلاAndroid فتاوه•

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم
."PLT E100 Series" ددح3

.لاصتالا لبقا وأ رورملا دوكل )0000( رافصأ ةعبرأ لاخدإب مق ،ةرورضلا دنع

رشؤملا ءوض فقوتيسو )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمستس ،حاجنب نارقإلا متي نأ ام
.ضيمولا نع 

"pairing" عمست ىتح  تاملاكملا رز ىلع رارمتساب طغضا .نذألا ىلع اهعضو ءانثأ سأرلا ةعامس لّغش
.سأرلا ةعامسب نيَزاهج ىلإ لصي ام نارقإ كنكمي .)نارقإ(

الإقتران

نارتقالا

نارقإلا عضو
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 تاملاكملا رز ىلع طغضا

. توصلا مجح ضفخ وأ  توصلا مجح ةدايز رز قوف رقنا

نأ ىلإ نيَتيناث ةدمل اًعم  توصلا مجح ضفخ رزو  توصلا مجح ةدايز رز ىلع طغضا ،ةثداحم ءانثأ
.)توصلا متك ليغشت فاقيإ( "mute off" وأ )توصلا متك ليغشت( "mute on" عمست

.هتبلط مقر رخآب لاصتالل  تاملاكملا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا

Siri، ™Google Now، Cortanaفتاهلا ةبلاطم رظتناو نيَتيناث ةدمل  تاملاكملا رز ىلع طغضا
.ةيكذلا فتاوهلا يف توصلا يف مكحتلل ىرخأ رصانعو ثحبلاو يتوصلا بلطلا طيشنتب

نأ ىلإ هسفن تقولا يف  توصلا مجح ضفخ رزو  توصلا مجح ةدايز رز ىلع رارمتساب طغضا
*.سأرلا ةعامس ةغل ديدحتل ةيتوصلا تابلاطملا عبتا .)اًبحرم( "welcome" عمست
.ايقيرفأو ايسورو ابوروأ يف ةرفوتم ريغ ةغللا ديدحت ةزيم*ةظحالم

"pairing" عمست ىتح  تاملاكملا رز ىلع رارمتساب طغضا .نذألا ىلع اهعضو ءانثأ سأرلا ةعامس لّغش
.سأرلا ةعامسب نيَزاهج ىلإ لصي ام نارقإ كنكمي .)نارقإ(

الأساسيات

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

توصلا مجح طبض

توصلا متك

بلطلا ةداعإ

توصلا يف مكحتلا

ةغل ديدحت

نارقإلا عضو
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.الشحن يكتمل أن ما التشغيل عن  المؤشر ضوء ويتوقف ساعتَين؛ بالكامل الرأس سماعة شحن يتطلب

.نينذألا نم يأ روتنك ىلع قفرب تبثتل ىنثت ةقيقر ةقلح عيمجلل حلاصلا ينذألا سأرلا كلمي
.ةيرايتخالا كبشملا نذألا ةقلح ةفاضإ وأ سأرلا ةعامس ىلع ينذألا سأرلا ريودت كنكمي ،تيبثتلل

الأذنين على والتثبيت الشحن

نحشلا

سأرلا تاعامس تيبثت
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.بك الخاصة الرأس سماعة على الأخرى المتدفقة وبالأصوات التنقل بإمكانية واستمتع podcast وملفات الموسيقى إلى استمع

اًتقؤم هفاقيإ وأ توصلا ليغشت
.هسفن تقولا يف توصلا مجح يَرز ىلع طغضا

يلاتلا راسملا ىلإ زواجتلا
.نيَتيناث ةدمل  توصلا مجح ةدايز رز ىلع طغضا

قباسلا راسملا ليغشت
ىلع نيَترم طغضا .يلاحلا راسملا ليغشت ةداعإل نيَتيناث ةدمل  توصلا مجح ضفخ رز ىلع طغضا
.قباسلا راسملا ىلإ لاقتنالل )ةرم لك يف نيَتيناث ةدمل طغضا( رزلا

.رز ىلع طغضلا دعب وأ ةلاحلا يف رييغت رثأ ىلع ضموي  رشؤم ءوض سأرلا ةعامس لمشت

:ستراه ما على الأمثلة بعض تتضّمن

ثابت أزرق إلى يتحول ثم الشحن اكتمال حتى ثابت أحمر•

الاقتران أثناء والأزرق الأحمر باللونَين وميض•

منخفًضا البطارية مستوى يكون عندما مرتين الأحمر باللون وميض•

واردة مكالمة توفّر عند مرتين الأزرق باللون وميض•

:ًالثم .ةلاحلا تارييغت ىلع سأرلا ةعامس كعلطت

"Power on) "الطاقة تشغيل(

"Pairing successful) "بنجاح الاقتران تم(

"Phone 1 connected) "1 الهاتف توصيل تم(

"Talk time (x) hours) "التكلم وقت ساعات عدد )x((

"Mute on) "الصوت كتم تشغيل(

"Answering call) "مكالمة على الرد(

"Recharge headset) "الرأس سماعة شحن إعادة(

،ةقيقد 120 نم رثكأل نرتقملا كفتاه لاصتا قاطن جراخ نكل ليغشتلا ديق سأرلا ةعامس تكرت اذإ
.DeepSleep® عضو يف لوخدلاب ةيراطبلا ةقاط ىلع سأرلا ةعامس ظفاحتسف

نري فتاهلا ناك اذإ .DeepSleep عضو نم جورخلل رز يأ طغضا ،فتاهلاب لاصتالا قاطن ىلإ دوعت نإ ام
.ةملاكملا ىلع ةباجإلل اًددجم  تاملاكملا رز قوف رقناف ،اًضيأ

Plantronics Hub المحمولة، بالهواتف الخاص المجاني تطبيقنا تثبيت عبر الرأس سماعة من حد أقصى إلى الاستفادة يمكنك
هاتفك من بسهولة Plantronics بدعم واتصل الإرشادات واعرض الرأس سماعة ميزات كل اكتشف. iOS/Android لـ

.الذكي

plantronics.com/apps

الرأس سماعة ميزات

ديزملاو ىقيسوملا

ءاوضألا ريفشت كف

ةيتوصلا تابلاطملا

DeepSleep عضو

قيبطتلا تيبثت
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ساعات 7 لغايةالتكلّم وقت

يوًما 11 لغايةالاستعداد وقت

نطاق( التشغيل مسافة
)الاتصال

II فئة اللوحي، الكمبيوتر أو الهاتف من) أمتار 10( قدًما 33 لغاية

غرامات 7,8الرأس سماعة وزن

مصغّر USB شحنالشحن موصل

للاستبدال قابلة غير بوليمر أيون ليثيوم الشحن، لإعادة قابلةالبطارية نوع

كاملة لشحنة ساعتان)الأقصى( الشحن مدة

يوًما 180 لغايةDeepSleep وضع

أمبير ميللي 150-  مستمر تيار فولت 5الطاقة متطلبات

Bluetooth v4.1بلوتوث إصدار

الآمن البسيط الاقتران ،)HSP( v1.2 الرأس سماعات تشكيلة ،)v1.6 )HFP اللايدوية الأجهزة تشكيلةالبلوتوث تشكيلات
)SSP(

لاالرطوبة من الحماية

)مئوية درجة 40 إلى 0( فهرنهايت درجة 102 إلى 32التشغيل حرارة درجة

)مئوية درجة 40 إلى 0( فهرنهايت درجة 102 إلى 32التخزين حرارة درجة

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

المواصفات
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EN
0800 410014

FI
0800 117095

NO
80011336

AR
+44 )0(1793 842443*

FR
0800 945770

PL
+44 )0(1793 842443*

CS
+44 )0(1793 842443*

GA
1800 551 896

PT
800 84 45 17

DA
80 88 46 10

HE
+44 )0(1793 842443*

RO
+44 )0(1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400

Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
+44 )0(1793 842443*

RU
8-800-100-64-14

+44 )0(1793 842443*

EL
+44 )0(1793 842443*

IT
800 950934

SV
0200 21 46 81

ES
900 803 666

NL
NL 0800 7526876

BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
+44 )0(1793 842443*

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

Findو Explorer إن. أخرى وبلدان المتحدة الولايات في مسّجلتان .Plantronics, Inc لشركة تجاريتان علامتان Plantronicsو DeepSleep إن. .Plantronics, Inc شركة2016© 
MyHeadset وPlantronics Hub وPLT لشركة تجارية علامات هي .Plantronics, Inc، وBluetooth لشركة مسّجلة تجارية علامة هي .Bluetooth SIG, Inc قبل من استخدام أي ويخضع
Plantronics أن كما. للترخيص العلامات لهذه Apple وشعار Apple وiPhone وSiri لشركة تجارية علامات هي Apple Inc.، العلامات كل أما. أخرى بلدان وفي المتحدة الولايات في مسّجلة

.المعنيين لمالكيها فتعود الأخرى التجارية

.عالقة اختراع براءات ؛D717,771 ؛9,264,792 المتحدة الولايات: اختراع براءات

206923-01 )04.16(
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