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الرأس سماعة حول عامة نظرة

Siri /
Google Assistant

N
FC

سأرلا ةعامسب مكحتلازمرلا

توصلا مجح

توصلا متك

تاملاكملا

ثوتولب نارقإ

Siri، Google 
Assistant

يضارتفالا توصلا دعاسم

NFCةددحم تازارط يف رفوتم( ىدملا بيرقلا لصاوتلا(

نحشلا ذفنم

ةقاطلا

رشؤم ءوض
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الشاحن علبة حول عامة نظرة

.poly.com/accessories ىلع قحلمك نحشلا ةبلع رفوتت :ةظحالم

 ةقاطلا كالهتسا ريفوتل اهعينصت دعب قيمعلا نوكسلا عضو يف نحشلا ةبلع عضو متي :ماه
 .لقألا ىلع ةدحاو ةقيقد ةدمل ةقاط ردصمب اهليصوتب مق ،نحشلا ةبلع طيشنتل .ةيراطبلا ةيامحو
.نحشلا ءانثأ LED ءاوضأ ضموت

4

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


الرأس سماعة شحن
 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
 يصخشلا رتويبمكلا نوكي نأ بجي .يصخشلا رتويبمكلا ىلع USB ذفنم ريع وأ )نمضم ريغ(
.قحال رادصإ وأ USB 2.0 ربع نحشلل ليغشتلا ديق

.نحشلا ءدبل نحشلا ةبلع رز ىلع طغضا تاقحلملاب ةصاخلا نحشلا ةبلع مادختسا كنكمي وأ
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 نم لقأ ةرارح ةجرد يف ةيراطبلا نحشب اًدبأ مقت الو ،ةفرغلا ةرارح ةجرد يف نحشلاب اًمئاد مق :ةظحالم
.)تياهنرهف ةجرد 104( ةيوئم ةجرد 40 نم رثكأ وأ )تياهنرهف ةجرد 32( ةيوئم ةجرد 0

الرأس سماعة بطارية حالة من التحقق
:ةيلاتلا تاءارجإلا دحأب مايقلا لالخ نم سأرلا ةعامس ةيراطب ةلاح نم ققحت

 ىلع سأرلا ةعامس عَض ،ةطشن ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأو ليغشتلا ديق سأرلا ةعامس نوكت امدنع•
.يتوصلا هيبنتلا ىلإ عمتساو كسأر

.نحشلا ءانثأ سأرلا ةعامس يف LED حيباصم ةيؤر نم دكأت•
.يتوصلا هيبنتلا ىلإ عمتساو سأرلا ةعامس لّغش•
.Poly Lens قيبطت يف ةلاحلا ضرعب مق•

سأرلا ةعامس ةيراطب ةلاحنحشلا ءانثأ LED حابصم

نحشلا لمتكاليغشتلا نع فقوتم

ٍلاع ةيراطبلا نحش ىوتسم

طسوتم ةيراطبلا نحش ىوتسم

ةضفخنم ةيراطبلا

ةياغلل ةفيعض ةيراطب

 مث سأرلا ةعامس ةيراطب ةقاط دفنتسا ،ملكتلا تقوب قلعتملا هيبنتلا ةقد نييعت ةداعإل :حيملت
.لماكلاب اهنحشا
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البطارية ضعف حول تحذيرات

ةيتوصلا ةبلاطملاةيراطبلاىوتسم

 )ةفيعض ةيراطب( "Battery Low" مالعإلا رركتيةقيقد 30 وه يقبتملا مالكلا تقو
ةقيقد 15 لك

 نحش ةداعإ( "Recharge Headset" مالعإلا رركتيقئاقد 10 وه يقبتملا مالكلا تقو
قئاقد 5 لك )سأرلا ةعامس

الشاحن علبة استخدام
 كحنمتل لماكلاب نيَترم كب ةصاخلا سأرلا تاعامس نحش ةداعإب نحشلا ةئلتمم ةبلع موقت نأ نكمي

.سأرلا ةعامس ربع ملكتلا تقو نم ةيفاضإ ةعاس 14

.poly.com/accessories ىلع قحلمك نحشلا ةبلع رفوتت :ةظحالم

 ةقاطلا كالهتسا ريفوتل اهعينصت دعب قيمعلا نوكسلا عضو يف نحشلا ةبلع عضو متي :ماه
 .لقألا ىلع ةدحاو ةقيقد ةدمل ةقاط ردصمب اهليصوتب مق ،نحشلا ةبلع طيشنتل .ةيراطبلا ةيامحو
.نحشلا ءانثأ LED ءاوضأ ضموت

 نم ةيولعلا ةهجلا يف دوجوملا نحشلا ذفنمب اهليصوتب مق وأ نحشلا ةبلع لخاد سأرلا ةعامس عَض1
.ةبلعلا

.سأرلا ةعامس نحش ءدبل ةبلعلا رز ىلع طغضا2

ةلاحلانحشلا ةبلع يف LED ءاوضأ

لماكلاب ةنوحشم

نحشلا

سأرلا ةعامس/ةبلعلا نحش ةداعإ ؛ةدفنتسم ةيراطب
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التثبيت
.كنذأ هاجّتاب فطلب طغضا مث نمو اهفلخو كنذأ ىلع سأرلا ةعامس ررم1

.لضفأ تيبثتل نذألا ةعامس عضو لبق كتاراظن عزنا :ةظحالم

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

2 31

الأذنية الرؤوس حجم تغيير
.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

الأذن تبديل
 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
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والإقران الاتصال
محمول بجهاز الإقران

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

.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل اهطبضو كفتاه ىلع Bluetooth "ثوتولب" ةيصاخ طيشنتب مق2

•iPhone تادادعإ < Bluetooth < ليغشت* 
•Android ليغشت > تادادعإلا Bluetooth < ةزهجأ نع اًثحب حسملا*

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق* :ةظحالم

".Poly V5200 ةلسلس" ددح3
 ءاوضأ فقوتتسو )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمستس ،حاجنب نارقإلا متي نأ ام

LED ضيمولا نع سأرلا ةعامس ىلع.

 طقف نيَلاصتا ىلع ظفاحت اهنكلو ةزهجأ 8 ىلإ لصي امب نارتقالا سأرلا ةعامسل نكمي :ةظحالم
.Bluetooth لّوحم كلذ لمشيو ،هسفن تقولا يف

NFC بـ الاقتران
ةددحم تازارط يف ةزيملا هذه رفوتت :ةظحالم

 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 نارقإلا

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

 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 وه امك
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الأساسيات

Siri /
Google Assistant

N
FC

الطاقة تشغيل إيقاف/تشغيل
.رضخألا نوللا رهظيل ةقاطلا رز كرح ،سأرلا ةعامس ليغشتل

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

تاملاكملا ءاهنإ/ةباجإ/ءارجإ

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

ةملاكم ءاهنإ
. تاملاكملا رز قوف رقنا•

توصلا متك
.همتك ءاغلإ وأ سأرلا ةعامس توص متكل  توصلا متك رز ىلع طغضا ،ةطشن ةملاكم ءانثأ يف

ةملاكم ضفر
.ةمغن عامس ىتح نيتيناث ةدمل  تاملاكملا رز ىلع طغضا

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

10



مؤقتًا إيقافه أو الصوت تشغيل
.هفانئتسا وأ اًتقؤم توصلا قفد فاقيإل  تاملاكملا رز قوف رقنا

.بيولا ىلإ ةدنتسملا تاقيبطتلا عم لمعت ال دق .قيبطتلا بسحب ةفيظولا فلتخت :ةظحالم

الصوتية المساعدة
Siri ، ™Google Assistant، Cortana طيشنتل نيتيناث ةدمل تاملاكملا رز ىلع رارمتساب طغضا 

 نييتوصلا ثحبلاو بلطلا طيشنتل فتاهلا ةبلاطم رظتنا .كفتاه يف يضارتفالا توصلا دعاسم
.ةيكذلا فتاوهلا يف توصلا يف مكحتلل ىرخأ رصانعو

الاستشعار أجهزة استخدام
 Poly قيبطت يف صيصختلا .اهعلخ وأ سأرلا ةعامس عضو دنع ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ بيجتست

Lens. ةيضارتفالا تادادعإلل فصو يلي ام يف.

 سأرلا ةعامس عضو يدؤيسةطشنلا راعشتسالا ةزهجأ عم
:ىلإ

:ىلإ سأرلا ةعامس علخ يدؤيس

سأرلا ةعامس يف ةملاكملا ءاقبإةملاكملا ىلع درلاsoftphone/لومحملا فتاهلا ةملاكم

 طئاسولا/ىقيسوملا فانئتساطئاسولا/ىقيسوملا
 علخ لبق ليغشتلا دنع(
*)ةعامسلا

 اًتقؤم طئاسولا/ىقيسوملا فاقيإ
*)ليغشتلا دنع(

 ءارجإ يدافتل تاملاكملا رز نيمأتتاملاكملا رز نيمأت ءاغلإسأرلا ةعامس نيمأت
ةيضرع تاملاكم

.بيولا ىلإ ةدنتسملا تاقيبطتلا عم لمعت ال دق .قيبطتلا بسحب فئاظولا فلتخت* :ةظحالم

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•
 ةيتوصلا تابلاطملا بايغ وأ نينطلا ريشي .لمعت راعشتسالا ةزهجأ ّنأ مّلكتلا تقوب يتوصلا
.راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإ ىلإ ةجاحلا ىلإ

 مق مث ،USB لبكب اهليصوتب مقو سأرلا ةعامس لّغش ،راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإل•
 ىلع بوانتملا رايتلا لّوحم وأ همدختست يذلا رتويبمكلا ىلع USB ذفنمب لبكلا ليصوتب
.ٍناوث 10 نم رثكأل يندعم ريغ ٍوتسم حطس ىلع سأرلا ةعامس عض مث .)نّمضم ريغ( طئاحلا
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راعشتسالا ةزهجأ ليطعت
 امدنع رز ةطغضب وأ Poly Lens قيبطت يف ةيكذلا سأرلا ةعامس راعشتسا ةزهجأ ليطعت كنكمي•

 يف  توصلا متكو  تاملاكملا يَرز ىلع رارمتسالا عم طغضا .لومخ ةلاح يف سأرلا ةعامس نوكت
 راعشتسالا ةزهجأ ليغشت فاقيإ( "smart sensors off" عمستس .ٍناوث 5 ةدمل هنيع تقولا
.)ةيكذلا
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المتقدمة الميزات
الصوتي التنبيه صوت حجم ضبط
 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

اللاسلكي بالجهاز الاتصال إعادة
.Bluetooth ةزيمب دوزملا كزاهجب اهليصوت دعأف ،سأرلا ةعامس لاصتا عطقنا اذإ

 .كزاهج يف Bluetooth ةزهجأ ةمئاق ربع اًيودي لاصتالاب مق وأ ةدحاو ةرم تاملاكملا رز ىلع طغضا
".)لصتم فتاهلا( phone connected" ةرابع عمستسو

)فقط المحمولة الهواتف( المتصل إعلان
 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 اًلوهجم لصتملا ناك اذإ :لصتملا مسا نع نالعإلا متي مل
.ةدمتعم
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البرنامج تحميل
 فتاهلا جمارب ضعب بلطتت .كزاهج نم دح ىصقأ ىلإ ةدافتسالل Poly Lens قيبطت ليزنتب مق

softphone جمانرب تيبثت Poly متكلاو ءاهنإلا/درلا( تاملاكملاب مكحتلا ةفيظو نيكمتل(. 
.poly.com/software :ليزنتلا

تازيملا نيكمت•
تادادعإلا رييغت•
softphone فتاهلا جمارب يف تاملاكملا يف مكحتلا نيوكت•
زاهجلل تباثلا جمانربلا ثيدحت•
تاهيبنتلاو تامالعإلا ةرادإ•
ةيفاعلاو ةحصلا تاريكذت ةلودجب مق•

بك الخاص Poly جهاز تحديث
 زاهج ىلإ ةديدج تازيم ةفاضإو ءادألا نيسحتل نْيثّدحم كيدل جماربلاو تباثلا جمانربلا ىلع ظفاح

Poly.

poly.com/software نم ليزنتلاب مق .Poly Lens قيبطت مادختساب كزاهج ثيدحتب مق
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وإصلاحها الأخطاء استكشاف

لحلاةلكشملا

 سأرلا ةعامس نارقإ يننكمي فيك
؟لومحم زاهجب

.لومحم زاهجب نارقإلا عجار

 ئجافم لكشب توصلا ليدبت متي
 ةعامس راعشتسا ةزهجأ نييعت دعأف ،ةراظن يدترت ال تنك اذإ•.لومحملا يفتاهو سأرلا ةعامس نيب

.راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإ عجار .كيدل سأرلا
 ال دق .راعشتسالا ةزهجأ ليطعت برجف ،ةراظن يدترت تنك اذإ•

 حيحصلا وحنلا ىلع سأرلا ةعامس يف ءادترالا تارعشتسم لمعت
 .ةنّيعم تافصاومب زّيمتت اهتاراطإ تناك اذإ تاراظن ءادترا دنع
.راعشتسالا ةزهجأ ليطعت عجار

.توصلا يف ةعقرف ةمث
 جراخو لصتملا زاهجلا نع ةياغلل ةديعب سأرلا ةعامس نوكت دق•

.لصتملا زاهجلا نم رثكأ برتقا .Bluetooth قاطن
 ثيح ناكم يف اًدجاوتم تنك اذإ :Bluetooth ةفاثك لكاشم•

 تقولا يف لمعت يتلا Bluetooth ةزهجأ نم ريبك ددع رفوتي
 لخادتت دقف ،)ةيضاير ةلاص يف وأ راطق نتم ىلع اًلثم( هسفن
 مدع ىلإ يّدؤتو كيدل Bluetooth لاصتا عم ةزهجألا كلت
 اًماحدزا لقأ ناكم يف سأرلا ةعامس مادختسا برج .رارقتسالا
.ةمئاق لازت ال ةلكشملا تناك اذإ ام ققحتلل

 عجار .مفلا ةيواز وحن هّجوم سأرلا ةعامس نوفوركيم نأ نم دكأت•
.ةمئالملا

.يعامس نيلصتملل نكمي ال•
 وأ نيلصتملا عامس يننكمي ال•

.ىقيسوملا

 نارقإلا عجار .كفتاهب اهليصوتو سأرلا ةعامس نارقإ نم دكأت•
.لومحم زاهجب

 كفتاه ىلع توصلا جارخإ نم ققحت ،iOS ليغشتلا ماظن ىلع•
 ىلإ سيلو سأرلا ةعامس ىلإ هّجوم توصلا نأ نم دكأتلل يكذلا
.رخآ توص جارخإ

 USB لِوّحم هب رتويبمكب ةلصتم سأرلا ةعامس تناك اذإ•
Bluetooth، نيوكت عجار .توصلا ثبل نيوكتلا ءارجإب مقف 

.طئاسولا ثبل USB لِوّحم
 لكش فاشتكاب سأرلا ةعامس يف راعشتسالا زاهج موقي ال دق•

.كنذأ قوف سأرلا ةعامس ةيعضو رّيغ .حيحص وحن ىلع كنذأ
 وأ كنذأ لكش عم قفاوتت ال دق ذإ ،راعشتسالا ةزهجأ ليطعتب مق•

 جاتحت دقراعشتسالا ةزهجأ ليطعت عجار .صاخلا كتراظن راطإ
 ةزهجأ نييعت ةداعإ عجار .راعشتسالا ةزهجأ نييعت ةداعإ ىلإ
.راعشتسالا

 ربع )Wideband Audio( ةقدلا يلاعلا توصلا ليطعتب مق•
.كفتاه عم دادعإلا اذه قفاوتي ال دق ذإ ،Poly Lens قيبطت

 تقو نم تاعاس 7 سأرلا ةعامس مودت ال
 نارقإلا عجار .كفتاهب اهليصوتو سأرلا ةعامس نارقإ نم دكأت•.لماكلاب اهنحش دعب مّلكتلا

.لومحم زاهجب
 يذلا )Wideband Audio( ةقدلا يلاعلا توصلا ليطعتب مق•

.ربكأ ةقاط كلهتسي
 اهنحش دعأ مث لماكلاب سأرلا ةعامس ةيراطب نحش كالهتساب مق•

.لماكلاب
 ،فتاوهلا ضعب يف ةيلاعف لقأ Bluetooth لاصتا نوكي دق•

 يذلا يلاثملا ملكتلا تقو نم ةدافتسالاب يلاتلاب حمسي نلو
 يقبتملا ملكتلا تقو باستحا متي .تاعاس 7 ىلإ لصي
 تقولا فلتخي دقو ،مادختسالا لجس ىلإ دانتسالاب يريدقتلا
.مادختسالا قرط بسحب يريدقتلا يقبتملا

 توص ىوتسم ضفخ يننكمي فيك
؟ةيتوصلا تابلاطملا

.ةيتوصلا تابلاطملا توص ىوتسم طبض عجار
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لحلاةلكشملا

 سأرلا ةعامس تازيم صيصخت ديرأ
.يب ةصاخلا

 .Poly Lens قيبطت مادختساب زاهجلا تادادعإ صيصختب مق
poly.com/software :ليزنتلا
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العلبة في يوجد ماذا

سأرلا ةعامس

رّغصم USB لبك

)ريبك ،طسوتم ،ريغص( نذألا تاعامس
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الملحقات
.poly.com/accessories ىلع لصفنم لكشب عابُت

ةرايسلا ةيراطب ىلع لمعي نحاش

جنفسإلا نم ةيطغأ عم نذأ تاعامس

USB Bluetooth لّوحم

نحاشلا ةبلع

طئاحلا يف نحاش

18
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السلامة تحذيرات
الإرسال جهاز وقوة التردد

Bluetooth: طاو يللم 2.4 طسوتم تحت زترهاجيم 2,480و 2,402 نيب حوارتي ددرتب لمعي.

السلامة حول إرشادات
 أرقا ،يدام ررض ثودحو ةيصخش ةباصإ عوقوو ةيئابرهك ةمدصل ضرعتلاو قيرح عالدنا رطخ نم دحلل
 ةرارح ةجرد حوارتت .Poly جتنم مادختسا لبق ةيلاتلا ةمالسلا تاداشرإو ليغشتلا تاداشرإ لك
 تياهنرهف ةجرد 50 نيب ام( ةيوئم ةجرد 40و ةيوئم تاجرد 10 نيب ام نحشلاو نيزختلاو ليغشتلا
.)تياهنرهف تاجرد 104و

.جتنملا اذه عم مادختسالل ةممَّصملا اهتاقحلمو Poly تاجتنم ىوس مدختست ال•
.Poly ـب لصتاو همادختسا نع فقوتف ،جتنملا اذه مادختسا دعب يدلج باهتلاب تبصأ اذإ•

 ةريغصلا عطقلا ببستت دق ذإ قالطإلا ىلع جتنملاب بعللاب لافطألل حمست ال .لافطألا•
.قانتخالاب

 بيكرتلل نكمي .ىرخأ رطاخم وأ ةرطخ تايتلوف ىلإ كضرعي دق كلذ نأل جتنملا كفب مقت ال•
.دعب اميف جتنملا مدختسي امدنع قيرح وأ ةيئابرهك ةمدصب ببستلا حيحصلا ريغ

 اًسباق وأ اًكلس نمضتي ناك اذإ وأ ةررضتم ةيجراخلا هتبلع تناك وأ جتنملا ةرارح تدادزا اذإ•
.Poly ـب لصتاو همادختسا نع فقوتو ةقاطلا ردصم نع جتنملا لصفاف ،اًررضتم

 اًمئاد وأ اًتقؤم اًررض قحلُي دق طرفم توص طغض وأ ةيلاع توص مجح تايوتسمل ضرعتلا نإ•
 تاعامس وأ ةعامس مادختسا اًمئاد كيلع ،عيمجلل مئالم دحاو توص مجح دادعإ دجوي ال هنأ عمو .كعمسب
 تايوتسم ىلإ ليوطلا ضرعتلا بنجتو ةلدتعم تايوتسم ىلع توصلا مجح نييعت عم سأرلا
 ىلع ريثأتلا أدبي ىتح ةمزاللا تقولا ةيمك تّلق املك ،توصلا مجح داز املك .ةيلاع توص مجح
 .ةفلتخم ةزهجأ عم سأرلا تاعامس وأ ةعامس مادختسا دنع ةفلتخم توص تايوتسم ظحالت دق .كعمس
 دنع جاعزإب ترعش اذإ .هعمست يذلا توصلا ىوتسم ىلع رثؤت تادادعإلاو همدختست يذلا زاهجلا
 صحفو سأرلا تاعامس وأ ةعامس لالخ نم زاهجلا ىلإ عامتسالا نع فقوتت نأ كيلعف ،عامتسالا

:يلاتلاب ءاربخلا ضعب حصني ،كعمس ةيامحل .بيبط ىدل كعمس

 ىلع سأرلا تاعامس وأ ةعامس عضو لبق توصلا مجحب مكحتلا حاتفمل ضفخنم عضوم نّيع1
.توصلل نكمم مجح لقأ مدختساو كينذأ

 وأ ةعامس مدختسا ،ناكمإلا دنع .كلوح نم طيحملا جيجض ةيطغت لجأ نم توصلا مجح ةدايز بنجت2
.اًفيفخ ةيفلخلا يف جيجضلا نوكي ثيح ةئداه ةئيب يف سأرلا تاعامس

.ٍلاع توص مجحب سأرلا تاعامس وأ ةعامس مادختسا تقو ةيمك ددح3
 مالك عامس نم كعنمي سأرلا تاعامس وأ ةعامس نم رداصلا توصلا ناك اذإ توصلا مجح ضفخب مق4

.كنم ةبرقم ىلع نيذلا صاخشألا

 سأرلا تاعامس/تاعامسلا لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل poly.com/healthandsafety عجار
.عمسلاو

 ةقبطنملا ةيلحملا نيناوقلا نم ققحتف ،ةدايقلا ءانثأ سأرلا تاعامس وأ ةعامس مدختست تنك اذإ•
 ةدايقلا ىلع كزيكرتو كهابتنا ءاقبإ نم دكأتو سأرلا تاعامسو لومحملا فتاهلا مادختسا ىلع
 عامس ىلع كتردق ىلع رثؤي نينذألا الك يطغت يتلا سأرلا تاعامس وأ ةعامس مادختسا نإف .نامأب
 بوكر وأ ةرايس ةدايق ءانثأ ينوناق ريغ اهمادختسا نوكي ،قطانملا مظعم يفو ،ىرخألا تاوصألا
.نيرخآللو كل ميسج رطخب اهمادختسا ببستي دقو ةجارد

 بجومب اهمادختساو اهتيبثت ىلع لمعاف ،ةينذأ سوؤر وأ نذأ تاعامس نمضتي جتنملا اذه ناك اذإ•
 اًبيبط رشتساو .نذألا ةانق يف قمعب ةينذألا سوؤرلا وأ نذألا تاعامس لخدت ال .ةرّفوملا تاداشرإلا
.نذألا ةانق يف ةقلاع تحبصأ اذإ

.هيلإ لوصولا لهسيو زاهجلا نم برقلاب نوكي سبقمب نحاشلا وأ لّوحملا ليصوتب مق•

ةيكلساللا تاجتنملل ةيراطبلا تاريذحت

 دق ذإ ةيراطبلا ةلازإ وأ هحتف لواحت الف ،لادبتسالل ةلباق ريغو ةنمضم ةيراطب جتنملل ناك اذإ•
 ،لادبتسالل ةلباق جتنملا ةيراطب تناك اذإ .جتنملا ررضتب وأ/و كتباصإب كلذ ببستي
.اًروف ةغرافلا ةيراطبلا ةلازإب مق .طقف Poly هرفوت يذلا تايراطبلا عون مدختساف

.برقأ امهيأ ،نحش ةرود 300 وأ تاونس ثالث دعب نحشل ةداعإل ةلباقلا تايراطبلا لدبتسا•
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 ةجرد 40 نم ىلعأ ةرارح ةجرد يف اهعضوب وأ رانلا يف اهيمرب ةيراطبلا وأ جتنملا نم صّلختت ال•
.)تياهنرهف تاجرد 104( ةيوئم

 وأ زاغلا بّرست وأ راجفنا ىلإ كلذ يدؤي دقف .ةياغلل ةعفترم ةرارح تاجردل ةيراطبلا ضِرّعت ال•
.لاعتشالل لباقلا لئاسلا

 قاحلإ اهناكمإب لكآتلل ةببسم داوم كانه نوكت دق .اهبطعت وأ اههوشت وأ ةيراطبلا حتفت ال•
.تعلتبا ام اذإ ةماس نوكت دق و دلجلا وأ نويعلاب ررضلا

 زكرمب وأ بيبطب لصتا ،اهعالتبا مت لاح يف .قالطإلا ىلع كمف يف تايراطبلا عضت ال•
.مومسلا ةحفاكمل

 ثدحت نأ نكميو .ةافولاو نيللا جيسنلا يف بقث ثودحو قورحب ةباصإلا ىلإ اهعالتبا يّدؤي دق•
.مضهلا ةيلمع نم نيتعاس نوضغ يف ةروطخلا ةغلاب قورحب تاباصإ

.هيلإ لوصولا لافطألل نكمي ال ناكم يف تايراطبلا نيزخت كيلع•
.ةيندعم ةيدقن عطق وأ حيتافم لثم ةيندعم ضارغأ سملب اهلماحل وأ ةيراطب يأل حمست ال•
 لصتا .حيحصلا وحنلا ىلع اهنم صلختلا وأ جتنملا ةيراطب ريودت ةداعإ بجي :ريودتلا ةداعإ•

.حيحص لكشب اهنم صلختلاو ةيراطبلا ةلازإل كيدل يلحملا ريودتلا ةداعإ زكرمب
 اذإ ،وأ .ةقفرُملا نحشلا تاداشرإ عبتاو جتنملا نحشل Poly هرفوت يذلا نحاشلا ىوس مدختست ال•

 فتاهلا نحاوش طقف مدختساف ،يولخلا فتاهلا نحاش ةطساوب نحشلل ةممصم سأرلا ةعامس تناك
 نحاشلا مدختست ال .يولخلا كفتاهل ةعّنصملا ةكرشلا لبق نم ةرفَّوملاو اهيلع قفاوملا يولخلا
.همادختسا يونت يذلا ةقاطلا ردصم قباطت ةيتلوفلا ةجرد نأ نم دكأت .رخآ ضرغ يأل
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الدعم

NEED MORE HELP?
poly.com/support 

Manufacturer: 

Plantronics, Inc.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Plantronics B.V.

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Plantronics Ltd.

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

© 2023 Poly. Bluetooth ةكرشل ةلجسم ةيراجت ةمالع Bluetooth SIG, Inc.. ةيراجتلا تامالعلا امأ 
.Plantronics, Inc لبِق نم ةعّنصم .نيينعملا اهيكلامل دوعت يهف ،اهلك

Model ID: POTE16

207276-01 02.23
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