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Explorer السلسلة من الرأس سماعة لإعداد إرشادات على الدليل هذا يحتوي. الجديد Plantronics منتج شرائك على تهانينا
.ولاستخدامها 500

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

مرحبًا
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للشحن USB شريطالرأس سماعة

.المنتج بحسب والمحتويات الرأس سماعة تصميم يختلف قدملاحظة

العلبة في يوجد ماذا
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02-88852 أبيض ،01-88852 أسود ؛PN 1-في-2 شحن كبل1

02-89110 أبيض ،01-89110 أسود ؛PN للسيارة USB شاحن2

01-204180 ؛PNللشحن USB شريط3

01-89304 ؛PNالحائط في شاحن4

03-201777 ؛PNالرياضية التمارين حزمة5

كبير 03-201955 متوسط، 02-201955 صغير، 01-201955 ؛PNالأذني الرأس حزمة6

.منفصل بشكل يباع

الملحقات

5



الطاقة زر

المكالمات زر

الشحن منفذ

)المؤشر ضوء( الرأس سماعة على LED ضوء

خفضه أو الصوت حجم لزيادة: الصوت حجم زر

الصوت كتم

بناج ىلإ ةيراطبلاو نحشلاو ةمالسلا لوح ةماه تامولعم ىلع لوصحلل ةمالسلا ليلد ةءارق ىجري
.ةديدجلا سأرلا ةعامس مادختسا لبق ةيميظنت تامولعم

الرأس سماعة حول عامة نظرة

كتمالس ىلإ هبتنا
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.نارتقالا ةيلمع أدبت ،سأرلا ةعامس اهيف لّغشت يتلا ىلوألا ةرملا يف

سأرلا ةعامس رشؤم ءاوضأ أدبتو )نارقإ( "pairing" عمست .نارتقالا أدبي ،ةعامسلا عضو درجمبف1
.رمحأو قرزأ نيَنوللاب ضيمولاب

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل اهطبضو كفتاه ىلع Bluetooth "ثوتولب"® ةيصاخ طيشنتب مق2
•iPhone تادادعإلا < Bluetooth < ليغشت*

•™Android ةزهجأ نع ًاثحب حسملا > ليغشت :ثوتولبلا > طبضلا*

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم
".PLT_500" ددح3

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

نع ةعامسلا رشؤم ءوض فقوتيو "pairing successful" عمست فوس ،حاجنب نارتقالا متي نإ ام
.ضيمولا

.نيفتاهلا نم يأ نم تاملاكم ىلع درلاو ٍناث فتاه نارقإ Multipoint ةينقت كل حيتت

.سأرلا ةعامس ليغشتب مق1
رمحألا نيَنوللاب ضيمولاب  رشؤملا ءوض أدبي ىتح  تاملاكملا رز ىلع رارمتساب طغضا2

.)نارتقا( "pairing" عمست ىتح وأ قرزألاو
كفتاه ىلع Bluetooth طيشنت ىلإ دمعا ،قرزألاو رمحألا نيَنوللاب رشؤملا ءوض ضموي امدنع3

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل هطبضاو
PLT_500 ددح4

.لاصتالا لبقاو 0000 يرسلا مقرلا لخدأ ،رمألا مزل اذإ

مت( "pairing successful" عمستو ضيمولا نع رشؤملا ءوض فقوتي ،نارتقالا ةيلمع حاجن دنع
.)حاجنب نارتقالا

الإقتران

نارتقالا

نيفتاه مادختسا
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الأذني الرأس تدوير يمكنك للتثبيت،. الأذنين من أي كنتور على برفق لتثبت تثنى رقيقة حلقة للجميع الصالح الأذني الرأس يملك
.الاختيارية المشبك الأذن حلقة إضافة أو الرأس سماعة على

الرأس سماعات تثبيت
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بالطاقة مزّود USB منفذ بأي وتوصيله المضمن للشحن USB شريط باستخدام الرأس سماعة شحن يمكنك

حلقة أو حقيبة شريط أو مفاتيح بسلسلة الشريط إرفاق خلال من ذهبت أينما معك الرأس سماعة نقل يمكنك الشحن، انتهاء عند
مناسب غرض أي أو الحزام

الرأس سماعة شحن
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 تاملاكملا رز ىلع طغضا

. تاملاكملا رز قوف رقنا•

.نيَتيناث ةدمل  تاملاكملا رز ىلع طغضا

ىلع رارمتساب طغضا ،توصلا مجح ضيفختل .توصلا مجح  رز ىلع طغضا ،توصلا مجح ةدايزل
*.توصلا مجح  رز
.اًضفخنم توصلا ىقبيسف الإو عفترم/طسوتم ىلإ Android فتاه توص نييعت بجي*

نأ ىلإ  توصلا ىوتسم ضفخو  توصلا ىوتسم ةدايز يَرز ىلع رارمتساب طغضا ،ةثداحم ءانثأ
توص نوكي اميفو .)توصلا متك ءاغلإ( "mute off" وأ )توصلا متك ليغشت( "mute on" عمست
.ةقيقد 15 لك ريكذت نينط رركتي ،اًموتكم نوفوركيملا

 .تاملاكملا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا ،هتبلط مقر رخآب لاصتالل

مكحتلا نأ ىلإ نينط تامغن نم ةعومجم ريشتس .نيَتيناثل ةدمل توصلا رز ىلع رارمتساب طغضا•
.طشن توصلاب

To activate Siri or Google Voice, press the Call button  for 3 seconds. (Devices may vary.(

الأساسيات

اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا

ةملاكم ءاهنإ

ةدراو ةملاكم ضفر

توصلا مجح

وأ سأرلا ةعامس توص متك
توصلا متك ءاغلإ

بلطلا ةداعإ

Siri( توصلاب مكحتلا
)Cortanaو Google Nowو

Voice enabaled assistant
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،ةقيقد 90 نم رثكأل نرتقملا كفتاه لاصتا قاطن جراخ نكل ليغشتلا ديق سأرلا ةعامس تكرت اذإ
.DeepSleep عضو يف لوخدلاب ةيراطبلا ةقاط ىلع سأرلا ةعامس ظفاحتسف

.DeepSleep عضو نم جورخلل تاملاكملا رز ىلع طغضا ،فتاهلاب لاصتالا قاطن ىلإ دوعت نإ ام

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

:ستراه ما على الأمثلة بعض تتضّمن

التشغيل إيقاف ثم الشحن اكتمال حتى الثابت الأحمر•

الاقتران أثناء والأزرق الأحمر باللونَين وميض•

دقائق 10 من أقل التكلّم وقت يبلغ عندما مرات 3 الأحمر باللون وميض•

الواردة المكالمة توفّر عند مرات 3 الأزرق باللون وميض•

الأضواء تشفير فك
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:ًالثم .ةلاحلا تارييغت ىلع سأرلا ةعامس كعلطت

"Power on) "الطاقة تشغيل(

"Pairing successful) "بنجاح الاقتران تم(

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

"Mute on) "الصوت كتم تشغيل(

"Incoming call) "واردة مكالمة(

"Answering call) "مكالمة على الرد(

"Phone disconnected) "الهاتف فصل تم(

"Recharge headset) "الرأس سماعة شحن إعادة(

خافتًا همًسا يصدر اسمعه
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.سأرلا ةعامس ةغل رييغت كنكمي ،كفتاهب اهليصوتو سأرلا ةعامس نارتقا دنع

.نارتقالا أدبي ،ةعامسلا عضو درجمبف1
عمست نأ ىلإ اًعم  توصلا ىوتسم ضفخو  توصلا ىوتسم ةدايز يَرز ىلع رارمتساب طغضا2

"welcome" )ةدمتعم ةغل لك يف ةغللا ديدحت تاداشرإ رركتتو .)ًابحرم.
.سأرلا ةعامس ةغل ديدحتل توصلاب ةهجوملا تابلاطملا عبتا3

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

.الذكي

plantronics.com/apps

التطبيق تثبيت
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EN
410014 0800: هاتف

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
*842443 1793(0) 44+: هاتف

FR
945770 0800: هاتف

PL
*842443 1793(0) 44+: هاتف

CS
*842443 1793(0) 44+: هاتف

GA
896 551 1800: هاتف

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
10 46 88 80: هاتف

HE
*842443 1793(0) 44+: هاتف

RO
*842443 1793(0) 44+: هاتف

DE
Deutschland 0800 9323 400

Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

HU
*842443 1793(0) 44+: هاتف

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

EL
*842443 1793(0) 44+: هاتف

IT
950934 800: هاتف

SV
81 46 21 0200: هاتف

ES
666 803 900: هاتف

NL
NL 0800 7526876

BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
*842443 1793(0) 44+: هاتف

الإنكليزية باللغة الدعم*

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

الولايات في مسّجلة .Plantronics, Inc لشركة تجارية علامات هي Simply Smarter Communicationsو Plantronics Explorerو Plantronicsو .Plantronics, Inc إن 2017© 
هذه لمثل استخدام وأي ،.Bluetooth SIG Inc شركة قبل من مملوكة التجارية Bluetooth علامات إن كذلك،. .Plantronics, Inc لشركة تجارية علامة هي Explorerو أخرى، وبلدان المتحدة
.لمالكيها تعود فهي الأخرى التجارية العلامات أما. أخرى وبلدان المتحدة الولايات في مسّجلة Apple Inc. لشركة تجارية علامة iPhone. ترخيص بموجب يتم .Plantronics, Inc قبل من العلامات

عالقة اختراع براءات

204740--01 )02.17(
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