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Siri
Google Now

Alexa*

N
FC

الشحن منفذ

المكالمات زر

)جهاز إقران عند للاستخدام( Bluetooth زر

Siri وGoogle Nowزر VPA )الظاهري الشخصي المساعد(

Alexa**يتطلب Alexa تطبيق Plantronics Hub

الصوت كتم زر

الصوت حجم زرا

مؤشر ضوء

الطاقة زر

المدى قريب التواصل

الرأس سماعة حول عامة نظرة
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.نحشلا ةبلع يف اًنّزخم USB Bluetooth لّوحم نوكي

الشحن، علبة لتنشيط. البطارية وحماية الطاقة استهلاك لتوفير تصنيعها بعد العميق السكون وضع في الشحن علبة وضع يتمهام
.الشحن أثناء LED أضواء تومض. الأقل على واحدة دقيقة لمدة طاقة بمصدر بتوصيلها قم

مرتَين الرأس سماعة شحن إعادة من ستتمكن بالكامل، العلبة شحن بعد. الرأس سماعة توصيل قبل دقيقة 90 لمدة العلبة اشحن
.ساعة 14 إلى يصل تكلّم بوقت وستستمتع شحن، بكبل توصيلها إلى تضطر أن قبل التنقل أثناء

الشاحن علبة حول عامة نظرة

رتويبمكلاب ةبلعلا نحش
USB نحاش وأ يصخشلا

طئاحلاب
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بلطتي .ةرشابم تاملاكم عضب ءارجإو نارقإلل ةقاطلا نم يفكي امب ةديدجلا سأرلا ةعامس زيمتت
.نحشلا لمتكي نأ ام رشؤملا ءوض فقوتيو ،اًبيرقت ةقيقد 90 لماكلاب سأرلا ةعامس نحش
طئاحلاب بوانتم رايت نحاش ةطساوب سأرلا ةعامس نحش نم نكمتتل رّغصم USB لبك ريفوت متي
ديق يصخشلا رتويبمكلا نوكي نأ بجي .يصخشلا رتويبمكلا ىلع USB ذفنم ريع وأ )نمضم ريغ(
.قحال رادصإ وأ USB 2.0 ربع نحشلل ليغشتلا

.نحشلا ةبلع مادختسا كنكمي وأ

0 نم لقأ ةرارح ةجرد يف ةيراطبلا نحشب اًدبأ مقت الو ،ةفرغلا ةرارح ةجرد يف نحشلاب اًمئاد مقةظحالم
.)تياهنرهف ةجرد 104( ةيوئم ةجرد 40 نم رثكأ وأ )تياهنرهف ةجرد 32( ةيوئم ةجرد

:سأرلا ةعامس ةيراطب ىوتسم نم ققحتلل ةددعتم قرط رفوتت
.تاملاكملا  رز ىلع طغضلاب سأرلا ةعامس ىلع ةيتوصلا تابلاطملا ىلإ عمتسا•

.نحشلا ةبلع وأ سأرلا ةعامس ىلع LED تارشؤم نم ققحت•

جمانربلا ليزنت كنكمي .لومحم زاهج وأ بتكملا حطس رتويبمكل Plantronics Hub قيبطت مدختسا•
.plantronics.com/software ةرايز لالخ نم

الرأس سماعة شحن

ىوتسم نم ققحتلا
ةيراطبلا
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سأرلا ةعامس ىلع LED رشؤم كولس

قوتم
نع ف
شتلا

ليغ

نحشلا لمتكا

ٍلاع ةيراطبلا نحش ىوتسم

طسوتم ةيراطبلا نحش ىوتسم

ةضفخنم ةيراطبلا

ةياغلل ةفيعض ةيراطب

الصوتية المطالبةمستوىالبطارية

دقيقة 15 كل) ضعيفة بطارية" (Battery Low" الإعلام يتكرردقيقة 30 هو المتبقي الكلام وقت

سماعة شحن إعادة" (Recharge Headset" الإعلام يتكرردقائق 10 هو المتبقي الكلام وقت
دقائق 5 كل) الرأس

فعض لوح تاريذحت
ةيراطبلا
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14 كحنمتل لماكلاب نيَترم كب ةصاخلا سأرلا تاعامس نحش ةداعإب نحشلا ةئلتمم ةبلع موقت نأ نكمي
.سأرلا ةعامس ربع ملكتلا تقو نم ةيفاضإ ةعاس

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 ءاوضأ ضموت

.بناجلا ىلع دوجوملا رزلا ىلع طغضلاب نحشلا ةبلع ةيراطب ةلاح نم ققحت

نحشلا ةبلع ةيراطب ةلاح ءاوضأ

ٍلاع ةيراطبلا نحش ىوتسم

طسوتم ةيراطبلا نحش ىوتسم

ةضفخنم ةيراطبلا

سأرلا ةعامس/ةبلعلا نحش ةداعإ ؛ةياغلل ةفيعض ةيراطب

الشاحن علبة استخدام
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.كنذأ هاجّتاب فطلب طغضا مث نمو اهفلخو كنذأ ىلع سأرلا ةعامس ررم1
.لضفأ تيبثتل نذألا ةعامس عضو لبق كتاراظن عزناةظحالم

.كمف وحن اههيجوتل نوفوركيملا ةماعد ردأ2
.لضفأ تيبثتل لفسألا وأ ىلعألا وحن نوفوركيملا ةماعد كيرحت نكمي3

2 31

.لضفأ تابثل ينذألا سأرلا رييغت

.هلفق ءاغلإل راسيلا ىلإ هردأو ينذألا سأرلا لخدأ1

1

22

.هناكم يف هتيبثتل نيميلا ةهج ىلإ هردأو هعفداو ةحتفلا يف ديدج ينذأ سأر ةاذاحمب مق2

سأرلا حبصي ىتح اهريودتب مق مث ىلعألا وحن ةماعدلا ردأ ،ىرخألا نذألا ىلع سأرلا ةعامس عضول
.نوفوركيملا ةماعد ضفخ لبق ىرخألا ةهجلا يف ينذألا

3

2

1

التثبيت
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.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.

"pairing" عمست نأ ىلإ تاملاكملا رز ىلع رارمتساب طغضا ،نارقإلا عضو يف سأرلا ةعامس عضول1
.قرزألاو رمحألا نيَنوللاب LED ءاوضأ ضموتو )نارقإ(

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل اهطبضو كفتاه ىلع Bluetooth "ثوتولب" ةيصاخ طيشنتب مق2
*ليغشت > Bluetooth > تادادعإلاiPhone فتاوه•

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

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم
".PLT V5200 ةلسلس" ددح3

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

LED ءاوضأ فقوتتسو )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمستس ،حاجنب نارقإلا متي نأ ام
.ضيمولا نع سأرلا ةعامس ىلع
يف طقف نيَلاصتا ىلع ظفاحت اهنكل ةزهجأ 8 ىلإ لصي ام عم نارقإ ءارجإ سأرلا ةعامسل نكميةظحالم
يف نيَلصتملا نيَزاهجلا دحأ نوكي يذلا Plantronics نم Bluetooth USB لّوحم كلذ لمشيو ؛هسفن تقولا
.هسفن تقولا

والإقران الاتصال

رتويبمكب لاصتالا
يصخش

طئاسولل نيوكتلا

لومحم زاهجب نارقإلا
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نارقإلا رايخ لمعي نل .اًقبسم لصتم رخآ دحاو زاهج الإ كيدل نكي مل اذإ اًرايخ NFC ةطساوب نارقإلا دعُي
.اًقبسم نيَلصتم نيَزاهج دوجو لاح يف NFC ةطساوب

فتاوهلا فلتخت دق( .ةلفقم تسيل فتاهلا ةشاش نأ نمو لومحملا كفتاه ىلع NFC نيكمت نم دكأت1
.)NFC ةينقتل معد اهضعب يف رفوتي ال دقو

وه امك فتاهلا ىلع NFC ةمالع نم برقلاب فتاهلا فلخ اهعض ،ليغشتلا ديق سأرلا ةعامس نوكت اميف2
.اًيرورض كلذ ناك اذإ لاصتالا ىلع قفاو .NFC نارقإ لمتكي ىتح نّيبم

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

ملق ةطساوب نارقإلا رز ىلع رارمتسابو قفرب طغضلاب نارقإلا عضو يف USB Bluetooth لّوحم عض2
عضو يف سأرلا ةعامس عض .قرزألاو رمحألا نيَنوللاب USB Bluetooth لّوحم ضموي ىتح قرو كبشم وأ
.نارقإلا

.نارقإلا عضو يف سأرلا ةعامس عض3

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

NFC ـب نارتقالا

USB لّوحم نارقإ ةداعإ
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Siri
Google Now

Alexa*

N
FC

ةملاكم ىلع درلا
وأ ،ةملاكم ىلع درلل سأرلا ةعامس عض•
وأ ،ةملاكملا نع نالعإلا دعب )در( "answer" لق•
 تاملاكملا رز ىلع طغضا•

VOIP تنرتنإلا لوكوتورب ربع توصلا لاقتنا ةطساوب ةيناث ةملاكم ىلع درلا

ةملاكملا ىلع درلاو راظتنالا ديق ىلوألا ةملاكملا عضول تاملاكملا  رز ىلع ةجودزم ةطغض طغضا ،ًالوأ•
ةملاكملا ءاهنإل .تاملاكملا  رز ىلع ةجودزم ةطغض طغضا ،نيَتملاكملا نيب ليدبتلل .ةيناثلا
.تاملاكملا  رز قوف رقنا ،ىلوألا ةملاكملا دادرتساو ةيناثلا

ةملاكم ءاهنإ
. تاملاكملا رز قوف رقنا•

ةدراو ةملاكم ضفر
.نيَتيناث ةدمل  تاملاكملا رز ىلع طغضا•

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

)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

)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

صّصخ .ةطشن ةملاكم ءانثأ اهمتك ءاغلإ وأ سأرلا ةعامس توص متكل  توصلا متك رز ىلع طغضا
.Plantronics Hub قيبطت يف توصلا متك تادادعإ

.توصلا قفد ءانثأ وأ ةملاكم ءانثأ )–( لفسأ ىلإ وأ )+( ىلعأ ىلإ  توصلا ىوتسم يَرز ىلع طغضا

الأساسيات

تاملاكملا ءاهنإ/ةباجإ/ءارجإ

توصلا متك
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مجح طبضل  توصلا مجح يَرز ىلع طغضلا كنكمي ،توصلا قفدب مايقلا وأ ةملاكم ءارجإ مدع ءانثأ
.ةيتوصلا تابلاطملا نم اهريغو لصتملا نالعإ ةبلاطمل توصلا

)softphone( سأرلا ةعامس نوفوركيم توص ىوتسم طبض
رتويبمكلا توص ىوتسمو softphone توص ىوتسم طبضاو softphone رابتخا ةملاكم ءارجإب مق
.كلذل اًقفو يصخشلا

Siri ، ™Google Assistant، Cortana دعاسم طيشنتل نيتيناث ةدمل تاملاكملا رز ىلع رارمتساب طغضا
نييتوصلا ثحبلاو بلطلا طيشنتل فتاهلا ةبلاطم رظتنا .كفتاه يف يضارتفالا توصلا
.ةيكذلا فتاوهلا يف توصلا يف مكحتلل ىرخأ رصانعو

ءاقدصألاب لاصتالاو تاهاجتالا ديدحت بلط كنكمي ،سأرلا ةعامس ىلع اًنّكمم Alexa نوكي امدنع
.كلذ ريغ ديزملاو Alexa Skills ىلإ لوصولاو
.نادلبلاو تاغللا لكب رفوتم ريغ Amazon Alexa نإةظحالم

Alexa نيكمت1

Aلومحملا كزاهجو سأرلا ةعامس نيب لاصتا ءاشنإب مق

Bجمانرب( قيبطت ثيدحتب مق( Plantronics Hub رمألا مزل اذإ ةلومحملا ةزهجألل

Cقيبطت ليغشتب مق Plantronics Hub ةثّدحم )تباثلا جمانربلا( سأرلا ةعامس نأ نم دكأتو

Dـل ةيسيئرلا ةمئاقلا نم Plantronics Hub، تاقيبطت رتخا < Amazon Alexa < نيكمت

Eقيبطت ليغشتب مق Amazon Alexa سأرلا ةعامس دادعإل تاداشرإلا عبتاو
Alexa مادختسا2

Aمادختسال Alexa، طيشنت متي امدنع ةمغن عمست .ًالاؤس حرطاو توصلا متك رز قوف رقنا Alexa.

 تاملاكملا رز ىلع طغضا

،نذألا ىلع ةعوضوم سأرلا ةعامس تناك اذإ امع هذه سأرلا ةعامس يف ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ فشكت
.تقولا ريفوت اهنأش نم ةيئاقلت فئاظو ءادأ اهنكميو

:إلى الرأس سماعة وضع سيؤدي

واردة مكالمة على الرد•

هاتفك من نشطة مكالمة تحويل•

المتدفق الصوت استئناف•

توصلا مجح طبض

ةيتوصلا ةدعاسملا

Amazon Alexa نيكمت
همادختساو

هفاقيإ وأ توصلا ليغشت
اًتقؤم

راعشتسالا ةزهجأ مادختسا
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:إلى الرأس سماعة إزالة ستؤدي

هاتفك إلى نشطة مكالمة تحويل•

مؤقتًا المتدفق الصوت إيقاف•

13



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

هيبنتلا ينعي .راعشتسالا ةزهجأ رابتخال  تاملاكملا رز قوف رقنا ،سأرلا ةعامس عضو دنع•
ىلإ ةيتوصلا تابلاطملا بايغ وأ نينطلا ريشي .لمعت راعشتسالا ةزهجأ ّنأ مّلكتلا تقوب يتوصلا
.راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإ ىلإ ةجاحلا

ليصوتب مق مث ،USB لبكب اهليصوتب مقو سأرلا ةعامس لّغش ،راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإل•
ريغ( طئاحلا ىلع بوانتملا رايتلا لّوحم وأ همدختست يذلا رتويبمكلا ىلع USB ذفنمب لبكلا
.ٍناوث 10 نم رثكأل يندعم ريغ ٍوتسم حطس ىلع سأرلا ةعامس عض مث .)نّمضم

فاقيإ لالخ نم راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإ اًضيأ كنكمي ،كيدل اًرفوتم نحشلا لبك نكي مل اذإ•
يف  توصلا متكو  تاملاكملا يَرز ىلع رارمتساب طغضلا مث نمو ،ًالوأ سأرلا ةعامس ليغشت
.اهليغشتب مقو سأرلا ةعامس عض مث .ضيمولا نع LED رشؤم فقوتي نأ ىلإ هنيَع تقولا

راعشتسالا ةزهجأ ليطعت
ةمئاق نمض Plantronics Hub جمانرب ربع سأرلا ةعامس يف ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ ليطعت كنكمي•

 تاملاكملا يَرز ىلع طغضا .)ىقيسوملا قفد وأ ةملاكم ءارجإ ءانثأ سيل( لومخ ةلاح يف وأ تادادعإلا
راعشتسالا ةزهجأ ةلاحب ةيتوص ةبلاطم كملعتسو ٍناوث 5 ةدمل هسفن تقولا يف  توصلا متكو
.ةيكذلا
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ةدعاسملا بلطاو ةطيرخ ىلع اهعقوم ديدحت وأ ةدوقفملا سأرلا ةعامسب لاصتالل Tile قيبطت مدختسا
.Tile عمتجم نم

لومحملا كزاهجو سأرلا ةعامس نيب لاصتا ءاشنإب مق1
ثّدحم تباثلا جمانربلا نأ نم دكأتو Plantronics Hub قيبطت ليغشتب مق2
نيكمت > Tile > تاقيبطت رتخا ،Plantronics Hub ـل ةيسيئرلا ةمئاقلا نم3
سأرلا ةعامسب لاصتالل تاداشرإلا عبتاو Tile قيبطت ليغشتب مق4

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

•"Answering call) "مكالمة على الرد(

•"Battery low) "ضعيفة بطارية(

•"Redialing last outgoing call) "صادرة مكالمة آخر طلب إعادة(

•"Incoming call) "واردة مكالمة(

•"Mute on/off/muted) "مكتوم/الكتم تشغيل إيقاف/تشغيل(

•"No phone is connected) "متصل هاتف من ما(

•"Pairing) "الاقتران(

•"Pairing incomplete, restart headset) "الرأس سماعة تشغيل إعادة مكتمل، غير اقتران(

•"Pairing successful) "بنجاح الاقتران تم(

•"Power on/off) "الطاقة تشغيل إيقاف/تشغيل(

•"Phone X connected/disconnected) "الهاتف X متصل غير/متصل(

•"Recharge headset) "الرأس سماعة شحن إعادة(

•"Smart sensors on/off) "الذكية الاستشعار أجهزة تشغيل إيقاف/تشغيل(

•"Talk time X hours) "التكلم وقت ساعات عدد X(

•"Volume maximum/minimum) "الصوت لحجم الأدنى/الأقصى الحد(

ءانثأ سيل( لومخ ةلاح يفو ليغشتلا ديق سأرلا ةعامس نوكت امدنع توصلا مجح رز ليدبت كنكمي
.سأرلا ةعامسل ةيتوصلا تاهيبنتلا توص مجح طبضل )ىقيسوملا قفد وأ ةملاكم ءارجإ

المتقدمة الميزات

Tile نيكمت

تاهيبنتلا ةمئاق
ةيتوصلا

هيبنتلا توص مجح طبض
يتوصلا
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ةفيظو نيكمتل Macو Windows ـل Plantronics Hub تيبثت softphone فتاهلا جمارب ضعب بلطتت
.سأرلا ةعامس يف )متكلاو ءاهنإلا/درلا( مكحتلا

plantronics.com/software ةرايزب رتويبمكلا ىلع Macو Windows ـل Plantronics Hub تّبث

ـل Plantronics Hub عم همدختست يذلا لومحملا زاهجلا وأ رتويبمكلاب سأرلا ةعامس تادادعإ ةرادإب مق
Windows وMac وأ Plantronics Hub ـل iOS وAndroid يلاوتلا ىلع )plantronics.com/software(.

Plantronics HubiOS وAndroidWindows وMac

جمارب يف تاملاكملا يف مكحتلا
softphone فتاهلا

X

XXسأرلا ةعامس ةغل رييغت

XXتباثلا جمانربلا ثيدحت

فاقيإ وأ تازيملا ليغشت
اهليغشت

XX

XXمدختسملا ليلد ضرع

XXةيراطبلا سايقم

البرنامج تحميل
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ثيدحتب مق .تاينقتلا ثدحأل ةبكاوم سأرلا ةعامس ءاقبإل ةممصم تباثلا جمانربلا تاثيدحت ّنإ
:نم نكمتت ىتح تباثلا جمانربلا

الصوتي الأمر/التنبيه لغة تغيير•

الأداء تحسين•

جهازك إلى جديدة ميزات إضافة•

.Plantronics Hub بـ المزود المكتب سطح كمبيوتر أو الذكي الهاتف إما باستخدام لاسلكيًا الرأس سماعة تحديث يمكنك
plantronics.com/software من التنزيل يمكنك

.تحديث توفر من للتحقق الإعدادات من تحقق الذكي، هاتفك على Android/iOS لـ Plantronics Hub تثبيت مع

جديد إصدار توفر من للتحقق التحديثات من تحقق الكمبيوتر، على Windows/Mac لـ Plantronics Hub تثبيت مع
.لجهازك الثابت للبرنامج

تلميحات

:الهاتف من تحديث لإجراء Plantronics Hub تستخدم كنت إذا

.التحديث اكتمال قبل الذكي الهاتف 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 هاتف من ثانية تحديث بعملية تبدأ لا•

.التحديث أثناء هاتفك على الموسيقى تشغّل لا•

.التحديث أثناء عليها ترد أو المكالمات تجِر لا•
تشغيل فحاول التحديث، تقاطع التي النصية الرسائل أو الإلكتروني البريد رسائل أو المكالمات من الكثير تتلقى كنت إذاملاحظة

.التحديث إجراء أثناء الهاتف إعداد في الإزعاج عدم ميزة

USB Bluetooth محّول باستخدام الكمبيوتر من Windows لـ تحديث لإجراء Plantronics Hub تستخدم كنت إذا
:اللاسلكي

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

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

.آخر كمبيوتر أو هاتف مثل آخر، جهاز من ثانية تحديث بعملية تبدأ لا•

.الكمبيوتر عن Bluetooth بتقنية المزودة الأخرى الرأس سماعات افصل•

.التحديث أثناء عليها ترد أو المكالمات تجِر لا•

تاوطخلا عبتاف ،ثيدحتلا لشف اذإ وأ ،ثيدحتلا لشفب ديفت ريثألا ربع ةلاسر تيقلت اذإ
:ةيلاتلا

/https://www.plantronics.com/product من وتثبيته Windows/Mac لـ Plantronics Hub تنزيل يمكنك•
plantronics-hub-desktop

.USB كبل باستخدام بالكمبيوتر الرأس سماعة بتوصيل قم•

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

الثابت البرنامج تحديث

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

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

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

.المعايرة إلى بحاجة تكون قد إذ) أعلاه الإرشادات باتباع( الاستشعار أجهزة تعيين أعد•

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

Plantronicsتطبيق عبر) 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

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

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

.المعايرة إلى بحاجة تكون قد إذ) أعلاه الإرشادات باتباع( الاستشعار أجهزة تعيين أعد•

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

التكلّم وقت من ساعات 7 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•

بالتالي يسمح ولن الهواتف، بعض في فعالية أقل Bluetooth اتصال يكون قد•
التكلم وقت احتساب يتم. ساعات 7 إلى يصل الذي المثالي التكلم وقت من بالاستفادة
التقديري المتبقي الوقت يختلف وقد الاستخدام، سجل إلى بالاستناد التقديري المتبقي
.الاستخدام طرق بحسب

وإصلاحها الأخطاء استكشاف
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الشاحن علبةالرأس سماعة

USB Bluetooth محّول

مصغّر USB كبل

)كبير متوسط، صغير،( أذن سماعات

العلبة في يوجد ماذا
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.plantronics.com/accessories على منفصل بشكل تُباع

على يعمل شاحن
الإسفنج من أغطية مع أذن سماعاتالسيارة بطارية

الحائط في شاحن

تاقحلملا

20

http://www.plantronics.com/accessories
http://www.plantronics.com/accessories


إضافي تكلم وقت الشحن؛ علبة استخدام بدون ساعات 7 إلى يصل تكلم وقتالتكلّم وقت
.بالكامل شحنها تم التي الشحن علبة باستخدام ساعة 14 إلى يصل

4.1 الإصداربلوتوث

بمحّول الاتصال توفر إذا أيام 7و محمول بجهاز الاتصال توفر إذا أيام 9الاستعداد وقت
USB Bluetooth من Plantronics.

غراًما 20الوزن

لفعالية الأذنَين على المزدوجة الإمكانية ذات الاستشعار أجهزة وضع حالةالذكي الاستشعار جهاز تقنية
.أكبر

ميكروفونات 4 بـ النشطة) DSP( الرقمية الإشارة معالجة•الضوضاء منع

الصوتي الصدى إلغاء•

الجانبي الطنين كشف•

الرطوبة من للحماية الرأس سماعة على P2i من نانو طلاءالماء مقاومة

المدى قريب التواصل تقنية بواسطة الاقتران
)NFC`(

المدى قريب التواصل بتقنية الممكَّنة الهواتف تلامس الرأس سماعة اجعل
)NFC (الاقران عملية لإكمال

متًرا 30 قدًما، 98)الاتصال نطاق( التشغيل مسافة

دفتر إلى الوصول وتشكيلة) A2DP( المتقدم الصوتي التوزيع تشكيلةبلوتوث تشكيلات
)AVRCP( والفيديو بالصوت بعد عن التحكم وتشكيلة) PBAP( الهاتف
الرأس سماعة وتشكيلة HFP( 1.6( اللاسلكية Wideband تقنية وتشكيلة

)HSP (1.2

أحد من الوسائط دفق أو المكالمات على والرد Bluetooth جهاَزي توصيلMultipoint تقنية
الجهاَزين

للاستبدال قابلة وغير للشحن قابلة بوليمر أيون ليثيومالبطارية نوع

الرأس سماعة على المصغّر USB شحنالشحن موصل

تستخدم كنت إذا. iPad و iPhone أجهزة على الشاشة على تلقائيًا يظهرالرأس سماعة بطارية مقياس
Plantronics Hub لـ iOS/Android، هاتفك شاشة على ذلك سيظهر

الذكي

كامل لشحن دقيقة 90)الأقصى( الشحن وقت

درجة 40-  مئوية درجة 0( فهرنهايت درجات 104-  فهرنهايت درجة 32والتخزين التشغيل حرارة درجة
)مئوية

.الجهاز بحسب يختلف وقد البطارية على الأداء يعتمد* ملاحظة

المواصفات
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