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Bluetooth عبر إقران

)NFC( المدى القريب التواصل عبر إقران

المكالمات

مؤقت تشغيل إيقاف/تشغيل

الصوت حجم

مصغّر USB شحن منفذ

)المؤشر ضوء( الرأس سماعة على LED ضوء

)Cortanaو Google Nowو Siri( بالصوت التحكم

الصوت كتم

الطاقة

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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الرأس سماعة/العلبة بطارية حالة إلى تشير الشحن؛ بعلبة الخاصة LED أضواء

الشحن علبة بطارية حالة لعرض الرمز المس: الشحن علبة

الرأس سماعة بطارية حالة لعرض الرمز المس: الرأس سماعة

مصغّر USB شحن منفذ

لبطارية إضافية ساعات 10 الشحن علبة توفّر كامل، شحن مستوى بلوغ عند. دقيقة 90 بالكامل الشحن علبة شحن يتطلب
.الرأس سماعة

.الشحن علبة في الإضافي Bluetooth USB محّول تخزين يتم

1 2 3

ةبلع لوح ةماع ةرظن
نحاشلا
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.نحشلا لامتكا دنع رشؤملا ءوض ئفطنيو .ةقيقد 90 لماكلاب سأرلا ةعامس نحش بلطتي
.لماكلاب اهنحشا مث سأرلا ةعامس ةيراطب دفنتسا ،ملكتلا تقوب ةبلاطملا ةقد نييعت ةداعإلحيملت

رّغصم USB لبك مادختساب نحشلا ءانثأ سأرلا ةعامس ءاوضأ كولس

قوتم
نع ف
شتلا

ليغ

نحشلا لمتكا

ٍلاع ةيراطبلا نحش ىوتسم

طسوتم ةيراطبلا نحش ىوتسم

ةضفخنم ةيراطبلا

ةياغلل ةفيعض ةيراطب

.سأرلا ةعامس ةيراطب ةلاح نم ققحتلل ةددعتم قرط رفوتت

.يتوصلا هيبنتلا ىلإ عمتساو  تاملاكملا رز قوف رقنا ،سأرلا ةعامس عضت اميف1
.سأرلا ةعامس ىلع LED ءاوضأ بقارو  تاملاكملا رز قوف رقنا ،سأرلا ةعامس عضت ال امدنع2
.Plantronics Hub ـل ةيسيئرلا ةشاشلا نم ققحت3

الشحن

ةيراطب ةلاح نم ققحتلا
سأرلا ةعامس
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بلطتي .سأرلا ةعامس ربع ملكتلا تقو نم ةيفاضإ تاعاس 10 نحشلا ةئلتمم ةبلع رّفوت نأ نكمي
.نيتعاس لماكلاب اًعم نحشلا ةبلعو سأرلا ةعامس نحش بلطتي .ةقيقد 90 لماكلاب نحشلا ةبلع نحش

ةقاطلا كالهتسا ريفوتل اهعينصت دعب قيمعلا نوكسلا عضو يف نحشلا ةبلع عضو متيماه
.لقألا ىلع ةدحاو ةقيقد ةدمل ةقاط ردصمب اهليصوتب مق ،نحشلا ةبلع طيشنتل .ةيراطبلا ةيامحو
.نحشلا ءانثأ LED ءوض ضموي

وأ ةبلعلا زمر قوف رقنلا/سمل لالخ نم سأرلا ةعامس وأ نحشلا ةبلع ةيراطب ةلاح نم ققحتلا كنكمي
.ةيراطبلا ةلاح ىلإ ءاوضألا ريشت .سأرلا ةعامس

سأرلا ةعامسو نحشلا ةبلع ةيراطب ةلاح ءاوضأ

ٍلاع ةيراطبلا نحش ىوتسم

طسوتم ةيراطبلا نحش ىوتسم

ةضفخنم ةيراطبلا

سأرلا ةعامس/ةبلعلا نحش ةداعإ ؛ةياغلل ةفيعض ةيراطب

نحشلا ةبلع مادختسا
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.نذألا يف تابثلا نيمأتل كنذأل يفلخلا ىنحنملا يف يمالهلا ينذألا سأرلا ةقلح لخدت

يف قيض وأ عساو هنأ ترعش اذإ ليدب مجحب ينذألا سأرلا لدبتسا ،سأرلا ةعامس ليغشت فاقيإ دنع1
.كنذأ

نذألا ةقلح ةفاضإ وأ سأرلا ةعامس ىلع ينذألا سأرلا ريودت ىلإ دمعا ،سأرلا ةعامس تيبثتل2
*.كبشمب ةدوزملا ةيرايتخالا

فقوأ .راعشتسالا زاهج ةيساسح ضيفخت ىلإ كبشمب ةدّوزملا نذألا ةقلح مادختسا يدؤي دق*ةظحالم
.لضفأ ءادأ ىلع لوصحلل راعشتسالا ةزهجأ ليغشت

التثبيت

سأرلا تاعامس تيبثت
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.NFC بـ الاقتران قسم إلى فانتقل ،)NFC( القريب بالحقل الاتصال يعتمد هاتفك كان إذاملاحظة

ضموي .ةيضارتفالا ةغللاب )نارقإ( "pairing" ةملك عمستس .نارتقالا أدبي ،ةعامسلا عضو درجمبف1
.قرزألاو رمحألا نينوللاب سأرلا ةعامس يف LED ءوض

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل كفتاه ىلع Bluetooth® ةيصاخ طيشنتب مق2
*ليغشت > Bluetooth > تادادعإلا > iPhone فتاوه•

*حسملا > ليغشت > ثوتولب > Android > تادادعإ•

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم
ام .لاصتالا لبقا وأ رورملا زمرل )0000( رافصأ ةعبرأ لِخدأ ،ةرورضلا دنعو ."PLT V3200 Series " ددح3

.)حاجنب نارتقالا مت( "pairing successful" عمست فوس ،حاجنب نارتقالا ةيلمع متت نأ

.سأرلا ةعامسب اًقبسم اًنرتقم Bluetooth USB لّوحم نوكي

.يصخشلا رتويبمكلا وأ لومحملا رتويبمكلا يف Bluetooth USB لّوحم لخدأو سأرلا ةعامس لّغش1

ىلإ ريشيل تباث قرزأ نول ىلإ لوحتي مث نمو قرزألا نوللاب USB لّوحمب صاخلا LED ءوض ضموي2
"PC connected" عمستسف ،كيَنذأ ىلع سأرلا ةعامس عضت تنك اذإ .USB لّوحمب سأرلا ةعامس لاصتا
ءوض ضمويس ،ةملاكم ءارجإ ءانثأ .لاصتالا ءاشنإ ىلإ ةراشإلل )يصخشلا رتويبمكلا ليصوت مت(

LED لّوحم ىلع دوجوملا USB ءوض ءيضيو .قرزألا نوللاب LED ءارجإ مدع دنع تباثلا قرزألا نوللاب
.ةملاكم

كلذ كل حمسيس .plantronics.com/software ةرايزب Macو Windows ـل Plantronics Hub لّمح يرايتخا3
.ةمدقتم تارايخو تادادعإ ربع سأرلا ةعامس كولس صيصختب

ضعب ىقيسوملا ىلإ عامتسالا بلطتي نكل ،تاملاكملا يقلتل اًزهاج Bluetooth USB لّوحم نوكي
.يفاضإلا نيوكتلا

Windows

> مكحتلا ةحول > ءدبلا ةمئاق ىلإ لقتنا ،ىقيسوملا ليغشتل Bluetooth USB لّوحم نيوكتل1
يضارتفالا زاهجلاك هنييعتب مقو ،Plantronics BT600 ددح .ليغشتلا بيوبت ةمالع > توصلا
.قفاوم قوف رقناو

> مكحتلا ةحول > ءدبلا ةمئاق ىلإ لقتنا ،اهيقلت وأ تاملاكملا ءارجإ ءانثأ اًتقؤم ىقيسوملا فاقيإل2
.اهديرت يتلا تاملعملا ددحو تالاصتالا بيوبت ةمالع > توصلا

Mac

 ددح .توصلا > ماظنلا تاليضفت > Apple ةمئاق ىلإ لقتنا ،Bluetooth USB لّوحم نيوكتل1
Plantronics BT600 جارخإلاو لاخدإلا بيوبت يَتمالع ىلع.

الإقتران

ثوتولب نارقإ

رتويبمكلا عم مادختسالا

طئاسولل نيوكتلا
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USB LEDsWhat they mean

Red and blue flashesPairing

Solid BluePairing successful; Connected

Blue flashesOn a call

Solid redMute active

Purple flashesStreaming music/media from computer

رظتناو يصخشلا رتويبمكلا وأ لومحملا رتويبمكلا يف ةقدلا يلاعلا USB Bluetooth لّوحم لخدأ1
.رتويبمكلا هيلع فّرعتي ىتح

.نارقإلا عضو ىلع سأرلا تاعامس طبضا2
نارقإلا رز ىلع قفربو رارمتساب طغضلا لالخ نم نارقإلا عضو يف Bluetooth USB لّوحم عض3

.قرزألاو رمحألا نيَنوللاب Bluetooth USB لّوحم ضموي ىتح قرو كبشم وأ ملق ةطساوب

LED ءوض ءيضيو )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمست امدنع ةحجان نارقإلا ةيلمع نوكت
.تباثلا قرزألا نوللاب Bluetooth USB لّوحم ىلع

1Ensure NFC is on and your phone’s display is unlocked.

2Tap and hold the headset to the phone’s NFC tag location until NFC pairing completes. If
necessary, accept the connection.

NOTE The headset’s NFC tag is located on the top of the headset. Phone NFC tag locations vary.

"pairing" عمست ىتح  تاملاكملا رز ىلع رارمتساب طغضا ،ليغشتلا ديق سأرلا ةعامس نوكت اميف
.)نارقإ(

USB Bluetooth adapter

ىرخأ ةرم USB لّوحم نارقإ

NFC pairing

نارقإلا عضو
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Macو Windows ـل Plantronics Hub تيبثت softphone فتاهلا جمارب ضعب بلطتتةظحالم
.سأرلا ةعامس يف )متكلاو ءاهنإلا/درلا( مكحتلا ةفيظو نيكمتل

.plantronics.com/software ةرايز ربع Windows/Mac ـل Plantronics Hub ليزنت•

رجتم وأ ،plantronics.com/software ةرايز ربع iOS/Android ـل Plantronics Hub ليزنت•
.Google Play وأ تاقيبطتلا

Plantronics عم همدختست يذلا لومحملا زاهجلا وأ رتويبمكلا ةطساوب سأرلا ةعامس تادادعإ ةرادإب مق
Hub ـل Windows وMac وأ Plantronics Hub ـل iOS وAndroid يلاوتلا ىلع.

Plantronics HubiOS وAndroidWindows وMac

جمارب يف تاملاكملا يف مكحتلا
softphone فتاهلا

فتاوه ضعبل رفوتم
softphones

X

XXسأرلا ةعامس ةغل رييغت

XXتباثلا جمانربلا ثيدحت

فاقيإ وأ تازيملا ليغشت
اهليغشت

XX

XXمدختسملا ليلد ضرع

XXةيراطبلا سايقم

Find MyHeadsetX

البرنامج تحميل
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ةملاكم ىلع درلا
:رتخا

وأ ،ةملاكم ىلع درلل سأرلا ةعامس عض•

وأ ،ةملاكملا نع نالعإلا دعب )در( "Answer" لق•

 تاملاكملا رز ىلع طغضا•

ةيناث ةملاكم ىلع درلا
ىلع درلل ًاددجم  تاملاكملا رز ىلع طغضا مث ،ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل  تاملاكملا رز ىلع طغضا ،ًالوأ
.ةديدجلا ةملاكملا

ةملاكم ءاهنإ
.ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل  تاملاكملا رز قوف رقنا

ةملاكم ضفر
:رتخا

وأ ،ةملاكملا نع نالعإلا دعب )لهاجت( "Ignore" لق•

نيتيناث ةدمل  تاملاكملا رز ىلع طغضا•

ةرداص ةملاكم رخآ بلط ةداعإ
. تاملاكملا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا

توصلا متك
"mute off" وأ )توصلا متك ليغشت( "mute on" عمست . توصلا متك رز ىلع طغضا ،ةثداحم ءانثأ
.)توصلا متك ليغشت فاقيإ(

توصلا متكب ريكذتلا
نأب كريكذتل ملكتت امدنع هيبنت راركت متيف ،ليغشتلا ديق توصلا متكب ريكذتلا ناك اذإ
.Plantronics Hub يف كتادادعإ صصخ .ةطّشنم توصلا متك ةزيم

)طقف ةلومحملا فتاوهلا( لصتملا نالعإ
درلاب رارق ذاختا نم نكمتتل كب لصتت يتلا لاصتالا ةهج مسا عمستس ،سأرلا ةعامس عضو دنع
.فتاهلا ةشاش نم ققحتلا ىلإ رطضت نأ نود نم اهلهاجتب وأ ةملاكملا ىلع

:لصتملا مسا نع نالعإلا متي

الأساسيات

تاملاكملا ءاهنإ/ةباجإ/ءارجإ
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)PBAP( فتاهلا رتفد ىلإ لوصولا ةليكشتب اًدوزم كفتاه ناك اذإ•

كلذ نييعت متي( نارقإلا ةيلمع ءانثأ كب ةصاخلا لاصتالا تاهج ىلإ لوصولا ةيناكمإ تحنم اذإ•
)اًيرورض نوكي الأ زوجيو ،ةددعتم ةلومحم ةزهجأ يف تيبثتلا لبق ةرشابم اًقبسم

فتاهلا ىلع لاصتالا تاهج ةمئاق يف اًنّزخم لصتملا مسا ناك اذإ•

ةغللا نكت مل اذإ وأ اًروظحم وأ جردم ريغ وأ ًالوهجم لصتملا ناك اذإ :لصتملا مسا نع نالعإلا متي مل
.ةدمتعم

Siri و™Google Now، وCortana نيتيناثل  توصلا رز ىلع رارمتساب طغضا ،ةملاكم ءارجإ مدع دنع
ىرخأ رصانعو نييتوصلا ثحبلاو بلطلا طيشنتل فتاهلا ةبلاطم رظتنا .نينطلا عمست ىتح
.ةيكذلا فتاوهلا يف توصلا يف مكحتلل

.توصلا قفد ءانثأ وأ ةملاكم ءانثأ )–( لفسأ ىلإ وأ )+( ىلعأ ىلإ  توصلا مجح رز ليدبت ىلإ دمعا
ىوتسم طبضل  توصلا مجح رز ليدبت كنكمي ،توصلا قفدب مايقلا وأ ةملاكم ءارجإ مدع ءانثأ
.ةيتوصلا تابلاطملا نم اهريغو لصتملا نالعإ ةبلاطمل توصلا

Adjust headset microphone volume (softphone(
Place a test softphone call and adjust softphone volume and PC sound volume accordingly.

ليغشت فاقيإل نيتيناثل  تقؤم ليغشت فاقيإ/ليغشت رز ىلع طغضا ،ةملاكم ءارجإ مدع دنع
.هفانئتسا وأ اًتقؤم قفدتملا توصلا
سأرلا ةعامسب ةصاخلا ةيتوصلا رماوألا مادختسا لبق اًتقؤم قفدتملا توصلا فاقيإ بجيةظحالم
.)يتوصلا بلطلا وأ ةملاكملا بلط ةداعإ( سأرلا ةعامس ةطساوب ةرداص ةملاكم ءدبل

موقت نلف ،توصلا قفدت دنع فتاهلا قاطن نع تجرخ وأ سأرلا ةعامس ليغشت فاقيإب تمق اذإةظحالم
اًيودي موقت ىتح لاصتالا ةدواعم دنع قفدتلل اًتقؤم ليغشتلا فاقيإ/ليغشتلاب سأرلا ةعامس
.فتاهلاب قفدتلا فانئتساب

عم صيصختلا كنكمي .اهعلخ وأ سأرلا ةعامس عضو دنع ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ بيجتست
Plantronics Hub. ةيضارتفالا تادادعإلل فصو يلي ام يف.

:إلى الرأس سماعة خلع سيؤدي:إلى الرأس سماعة وضع سيؤديالنشطة الاستشعار أجهزة مع

الرأس سماعة في المكالمة إبقاءالمكالمة على الردsoftphone/المحمول الهاتف مكالمة

التشغيل عند( الوسائط/الموسيقى استئنافالوسائط/الموسيقى
)*السماعة خلع قبل

عند( مؤقتًا الوسائط/الموسيقى إيقاف
)*التشغيل

مكالمات إجراء لتفادي المكالمات زر تأمينالمكالمات زر تأمين إلغاءالرأس سماعة تأمين
عرضية

.الويب إلى المستندة التطبيقات مع تعمل لا قد. التطبيق بحسب الوظائف تختلف*ملاحظة

راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإ
.عقوتملا لكشلاب لمعت نكت مل اذإ راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإ ىلإ جاتحت دق

،رتويبمكلا ىلع USB ذفنمب ةرشابم سأرلا ةعامس ليصوتب مق ،راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإل
.ٍناوث 10 نم رثكأل يندعم ريغ ٍوتسم حطس ىلع ،ىلعأل اًهّجوم ينذألا سأرلا نوكي اميف ،اهعَضو

توصلا يف مكحتلا

توصلا مجح طبض

قفدتملا توصلا ليغشت
اًتقؤم هفاقيإ وأ

راعشتسالا ةزهجأ مادختسا
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راعشتسالا ةزهجأ ليطعت
:ةددعتم قرطب ةيكذلا سأرلا ةعامس راعشتسا ةزهجأ ليطعت كنكمي

Plantronics Hub جمانرب ربع راعشتسالا ةزهجأ ةرادإ•

نوللاب LED ءوض ضموي ىتح ٍناوث 4 نم رثكأل  تاملاكملا رزو  توصلا متك رز نم لك ىلع طغضا•
نوللاب LED ءوض ضمويف ،اهطيشنت ةداعإل هسفن ءارجإلا رّرك .رمحألا نوللاب مث يناوجرألا
قرزألا مث يناوجرألا

.توصلا قفد ءانثأ راعشتسالا ةزهجأ ليطعت رذعتيةظحالم
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 :ليزنت .Plantronics Hub جمانرب مادختساب اًيكلسال سأرلا ةعامس ةغل رييغت كنكمي
plantronics.com/software. رتخا:

iOS/Android ـل Plantronics Hub يف سأرلا ةعامس ةغل ددح ،يكذلا كفتاهب سأرلا ةعامس نارقإ عم•

Plantronics يف سأرلا ةعامس ةغل ددح ،USB لبك وأ لّوحم ربع رتويبمكلاب سأرلا ةعامس ليصوت عم•
Hub ـل Windows/Mac*

.تازارطلا لك عم نّمضم ريغ USB لّوحم*

ةيتوصلا تاهيبنتلا ةمئاق
صيصختل Plantronics Hub مادختسا كنكمي .ةعئاشلا ةيتوصلا تاهيبنتلاب ةمئاق يلي ام يف
plantronics.com/software نم Plantronics Hub لّزن .تاهيبنتلا هذه نم ٍضعب

•"Answering call" )ةملاكم ىلع درلا(

•"Battery low" )ةفيعض ةيراطب(

•"Redialing last outgoing call" )ةرداص ةملاكم رخآ بلط ةداعإ(

•"Incoming call" )ةدراو ةملاكم(

•"Mute on/mute off" )توصلا متك ليغشت فاقيإ/ليغشت(

•"No phone is connected" )لصتم فتاه نم ام(

•"Pairing" )نارتقالا(

•"Pairing incomplete, restart headset" )سأرلا ةعامس ليغشت ةداعإ ،لمتكم ريغ نارتقا(

•"Pairing successful" )حاجنب نارتقالا مت(

•"Power on/off" )ةقاطلا ليغشت فاقيإ/ليغشت(

•"Phone X connected/disconnected" )فتاهلا X لصتم ريغ/لصتم(

•"Recharge headset" )سأرلا ةعامس نحش ةداعإ(

•"Smart sensors on/off" )ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ ليغشت فاقيإ/ليغشت(

•"Battery high" )ٍلاع ةيراطبلا نحش ىوتسم(

•"Volume maximum/minimum" )توصلا مجحل ىندألا/ىصقألا دحلا(

.Plantronics Hub مادختساب اهليطعت وأ )لهاجت/ىلع درلا( answer/ignore ةيتوصلا رماوألا نيكمت
.plantronics.com/software ةرايزب لّضفت

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

.نيفتاهلا نم يأ نم تاملاكم ىلع ةباجإلا لهسلا نم حبصي ،نيفتاهلا نارقإب كمايق روف
.يناثلا نرتقملا فتاهلا نم ةدراولا ةملاكملاب نينر ةمغنب اًمالعإ عمستس ،ةيراج ةملاكملا نوكت امدنع
)تاملاكملا رز قوف رقنا( ةيلاحلا ةملاكملا يهنت نأ بجي ،رخآلا فتاهلا نم ةيناث ةملاكم ىلع درلل
.ةديدجلا ةملاكملا ىلع اًيئاقلت درلا متيل
.يتوصلا ديربلا ىلإ ةملاكملا هذه بهذت ،ةيناثلا ةملاكملا ىلع درلا مدع ترتخا اذإ

Plantronics أو كمبيوترك على Windows/Mac لـ Plantronics Hub باستخدام الرأس سماعة إعدادات إدارة يمكنك
Hub لـ iOS/Android بزيارة تفّضل. المحمول جهازك على plantronics.com/software.

:تغييرها يمكن التي الإعدادات تتضمن

الميزات من المزيد

ةغل ديدحت

ةيتوصلا رماوألا ليدعت
answer/ignore )ىلع درلا/

)لهاجت
نيفتاه مادختسا

ةعامس تادادعإ رييغت
سأرلا
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الرأس سماعة لغة•

مكالمة على الرد تنبيه•

الصوت كتم•

الصوت بكتم التذكير•

الذكية الاستشعار أجهزة•

الثابت البرنامج تحديث•

)A2DP( الصوت دفق•

)wideband audio( الدقة العالي الصوت•

المتصل معّرف تشغيل إيقاف/تشغيل•

مكالمة تجاهل/على الرد•

الصوت قناة طنين•

الافتراضية الإعدادات استعادة•

•Find MyHeadset :الأحداث محفوظات مسح
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.سأرلا ةعامس ىلإ ةديدج تازيم ةفاضإو ءادألا نيسحتل اًثّدحم كيدل تباثلا جمانربلا ىلع ظفاح

أو Windows/Mac لـ Plantronics Hub مع تستخدمه الذي المحمول الجهاز أو الكمبيوتر بواسطة الثابت البرنامج حدّث
Plantronics Hub لـ iOS/Android بتنزيل قم. التوالي على Plantronics Hub من plantronics.com/software.

:اختر

•Plantronics Hub لـ Windows/Mac :يتوفر كان إذا ما لمعرفة التحديثات من تحقق بالكمبيوتر، الرأس سماعة توصيل مع
الثابت للبرنامج تحديث

•Plantronics Hub لـ iOS/Android :يتوفر كان إذا ما لمعرفة الإعدادات من تحقق الذكي، بالهاتف الرأس سماعة إقران مع
الثابت للبرنامج تحديث

:الثابت البرنامج تحديث أثناء

.التحديث اكتمال قبل الجهاز أو الرأس سماعة تستخدم لا. أذنك عن الرأس سماعة بإزالة قم•

الكمبيوتر وأجهزة اللوحي الكمبيوتر وأجهزة الهواتف مثل الأخرى، الأجهزة عن الرأس سماعة افصل•

ثاٍن جهاز من ثانية تحديث بعملية تبدأ لا•

الذكي هاتفك على الوسائط بدفق تقم لا•

عليها الرد أو مكالمات بإجراء تقم لا•

ميزة تشغيل فحاول النصية، الرسائل أو الإلكتروني البريد رسائل أو المكالمات من الكثير تتلقى كنت إذا :ذكي هاتفملاحظة
.التحديث أثناء الذكي هاتفك إعدادات في الإزعاج عدم

سأرلا تاعامس تناك اذإ وأ ،ريثألا ربع تباثلا جمانربلا ثيدحتل ةحجان ريغ تالواحم ةدعب تمق اذإ
:ةيلاتلا تاوطخلا عبتاف ،بيجتست ال كيدل

plantronics.com/software من وتثبيته Windows/Mac لـ Plantronics Hub بتنزيل قم1

USB كبل باستخدام بالكمبيوتر الرأس سماعة بتوصيل قم2

)PID( المنتج معّرف وأدخل والاسترداد الثابت البرنامج تحديثات>  الدعم>  التعليمات إلى وانتقل ،Plantronics Hub افتح3
الاسترداد عملية لإكمال

:اختر). PID( المنتج معّرف على اعثر

Plantronics Hub من الرأس سماعة استرداد حول إرشادات•

Plantronics Hub لـ الرئيسية الشاشة•

الثابت البرنامج تحديث

سأرلا ةعامس دادرتسا

16

https://www.plantronics.com/software
https://www.plantronics.com/software
https://www.plantronics.com/software
https://www.plantronics.com/software


.بهاتفك وتوصيلها الرأس سماعة إقران من تأكد•.سماعي للمتصلين يمكن لا

سماعة إلى موّجه الصوت أن من للتأكد الصوت مصدر من تحقق الذكي، هاتفك على•
.آخر صوت إخراج إلى وليس الرأس

تكتشف الاستشعار أجهزة تكون ألا يمكن إذ أذنَيك على الرأس سماعة موضع غيّر•
.الأذنَين على الرأس سماعة وضع

أجهزة تعيين إعادة راجع. معايرتها لإعادة لديك الاستشعار أجهزة تعيين أِعد•
.الاستشعار

.المعيّن أذنك شكل مع تتوافق لا قد إذ الاستشعار أجهزة بتعطيل قم•

.الاستشعار جهاز حساسية تخفيض إلى بمشبك المزّودة الأذن حلقة استخدام يؤدي قد•
.أفضل أداء على للحصول الاستشعار أجهزة تشغيل أوقف

Plantronics تطبيق بواسطة) Wideband Audio( الدقة العالي الصوت بتعطيل قم•
Hub هاتفك مع الإعداد هذا يتوافق لا قد إذ.

.بهاتفك وتوصيلها الرأس سماعة إقران من تأكد•.الموسيقى أو المتصلين سماع يمكنني لا

سماعة إلى موّجه الصوت أن من للتأكد الصوت مصدر من تحقق الذكي، هاتفك على•
.آخر صوت إخراج إلى وليس الرأس

تكتشف الاستشعار أجهزة تكون ألا يمكن إذ أذنَيك على الرأس سماعة موضع غيّر•
.الأذنَين على الرأس سماعة وضع

أجهزة تعيين إعادة راجع. معايرتها لإعادة لديك الاستشعار أجهزة تعيين أِعد•
.الاستشعار

.المعيّن أذنك شكل مع تتوافق لا قد إذ الاستشعار أجهزة بتعطيل قم•

.الاستشعار جهاز حساسية تخفيض إلى بمشبك المزّودة الأذن حلقة استخدام يؤدي قد•
.أفضل أداء على للحصول الاستشعار أجهزة تشغيل أوقف

التكلّم وقت من ساعات 6 الرأس سماعة تدوم لا
.بالكامل شحنها بعد

.بهاتفك وتوصيلها الرأس سماعة إقران من تأكد•

.أكبر طاقة يستهلك الذي) Wideband Audio( الدقة العالي الصوت بتعطيل قم•

.بالكامل شحنها أعد ثم بالكامل الرأس سماعة بطارية شحن باستهلاك قم•

من بالاستفادة يسمح ولن الهواتف، بعض في فعالية أقل Bluetooth اتصال يكون قد•
التقديري المتبقي التكلم وقت احتساب يتم. ساعات 6 إلى يصل الذي المثالي التكلم وقت

طرق بحسب التقديري المتبقي الوقت يختلف وقد الاستخدام، سجل إلى بالاستناد
.الاستخدام

وإصلاحها الأخطاء استكشاف
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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
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