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الشاحن علبةمتوسط أذني برأس رأس سماعة

*مصّغر USB كبل*سيارة شاحن

كبير أذني ورأس صغير أذني رأسالأذن حلقة

.المنتج بحسب الشاحن شكل يختلف أن يجوز*ملاحظة

العلبة في يوجد ماذا
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المكالمات زر

الصوت حجم زر

مصّغر USB شحن منفذ

الصوت كتم زر

الصوت زر

مؤقًتا التشغيل إيقاف/التشغيل زر

الطاقة زر

)المؤشر ضوء( الرأس سماعة على الضوء

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

الرأس سماعة حول عامة نظرة

كتمالس ىلإ هبتنا
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لاك لتوفير تصنيعها بعد العميق السكون وضع في الشحن علبة وضع يتمهام .الأقل على واحدة دقيقة لمدة طاقة بمصدر بتوصيلها قم الشحن، علبة لتتشسيط. البطارية وحماية الطاقة ااس
.الشحن أثناء LED ضوء يومض

الرأس سماعة/العلبة بطارية حالة إلى تشير الشحن؛ علبة أضواء

الرأس سماعة بطارية حالة لعرض الرمز المس: الرأس سماعة

الشحن علبة بطارية حالة لعرض الرمز المس: الشحن علبة

مصّغر USB شحن منفذ

.الرأس سماعة لبطارية إضافية ساعات 10 الشحن علبة توّفر كامل، شحن مستوى بلوغ عند

الشاحن علبة حول عامة نظرة
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.NFC بـ الاقتران قسم الى فانتقل ،)NFC( القريب بالحقل الاتصال يعتمد هاتفك كان اذاملاحظة

)اًبحرم( "welcome" عمستس .نارتقالا أدبي ،ةعامسلا عضو درجمبف1
ةغللاب )نارتقالا ٍراج( "pairing" مث ،ةفاك ةدمتعملا تاغللاب
.قرزألاو رمحألا نينوللاب سأرلا ةعامس يف LED ءوض ضموي .ةيضارتفالا

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

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

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

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

.كفتاه ةشاش لافقإ مدعو NFC ليغشت ىلع صرحا1
اهطغضاو فتاهلا ىلع NFC ةمالع عقوم وحن اههّجوو سأرلا ةعامس كسمأ2

.اًيرورض كلذ ناك اذإ لاصتالا ىلع قفاو .NFC نارتقا لمتكي نأ ىلإ رارمتساب
.اهلوبقو نارتقالا ةيلمع ءدبل تابلاطم دورو دنع يكذلا كفتاه ةشاشل اًهّبنتم َقباحيملت

.فتاهلا ىلع NFC ةمالع عقاوم فلتختو .ةريخألا هذه ىلعأ يف سأرلا ةعامسب ةصاخلا NFC ةمالع دجاوتتةظحالم

.رخآ فتاه نارقإ ىلإ جاتحت دق ،كفتاهب سأرلا ةعامس نارقإ دعب

.سأرلا ةعامس ليغشتب مق1
:رتخا2

)نارتقالا عضو( "Pair mode" لقو  توصلا رز قوف رقنا•

)نارقإ( "Pairing" عمست ىتح  تاملاكملا رز ىلع رارمتساب طغضا•
.ةديدج ةزهجأ نع ثحبلل اهطبضو كفتاه ىلع Bluetooth "ثوتولب" ةيصاخ طيشنتب مق3
PLT_Edge" ددح4

.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

الإقتران

ثوتولب نارقإ

NFC ـب نارتقالا

رخآ فتاه نارقإ
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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 يرز ىلع رارمتساب طغضا2

"welcome" )ةدمتعم ةغل لك يف ةغللا ديدحت تاداشرإ رركتتو .)اًبحرم.

.سأرلا ةعامس ةغل ديدحتل توصلاب ةهجوملا تابلاطملا عبتا3

لغة تحديد
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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 ةداعالحيملت

رّغصم USB لبك مادختساب نحشلا ءانثأ سأرلا ةعامس ءاوضأ كولس

ال
ءوض

نحشلا لمتكا

ةيوق ةيراطب

ةطسوتم ةيراطب

ةفيعض ةيراطب

اًدج ةفيعض ةيراطب

.سأرلا ةعامس ةيراطب ةلاح نم ققحتلل قرط 3 ةمث

"Check battery" لقو توصلا رز قوف رقنا ،سأرلا ةعامس عضت اميف1
.يتوصلا هيبنتلا ىلإ عمتساو )ةيراطبلا نم ققحت(

.يتوصلا هيبنتلا ىلإ عمتساو ةملاكملاب مكحتلا رز قوف رقنا ،سأرلا ةعامس عضت اميف2
.سأرلا ةعامس ءاوضأ بقارو ةملاكملاب مكحتلا رز قوف رقنا ،سأرلا ةعامس عضت ال نوكت اميف3

ةيراطبلا ةلاح ةفرعمل سأرلا ةعامس ءاوضأ كولس

ال
ءوض

نحشلا لمتكا

ةيوق ةيراطب

ةيقبتم ةقيقد 30 نم لقأ ،ةفيعض ةيراطب

ةيقبتم قئاقد 10 نم لقأ ،اًدج ةفيعض ةيراطب

الشحن

ةيراطب ةلاح نم ققحتلا
سأرلا ةعامس
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ملكتلا تقو نم ةيفاضإ تاعاس 10 نحشلا ةئلتمم ةبلع رّفوت نأ نكمي
.سأرلا ةعامس ربع

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

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

ةيوق ةيراطب

ةطسوتم ةيراطب

ةفيعض ةيراطب

سأرلا ةعامس/ةبلعلا نحش ةداعإ ؛اًدج ةفيعض ةيراطب

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

ترعش اذإ نيليدبلا نيمجحلا نم رخآب ينذألا سأرلا لدبتساو ،سأرلا ةعامس ليغشت فاقيإ نم دكأت1
.كنذأ يف قيض وأ عساو هنأ

ةيرايتخالا نذألا ةقلح ةفاضإ وأ سأرلا ةعامس ىلع ينذألا سأرلا ريودت كنكمي ،سايقلا ليدعتل2
.كبشمب ةدوزملا
.هبيكرت ةداعا مث نمو ،ّفجي هكرتو ةئفاد هايمب هلسغو هتلازا كنكمي ،مادختسالا دعب ىخترا ينذألا سأرلا نأب ترعش اذاةظحالم

التثبيت

سأرلا تاعامس تيبثت
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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
درلل اًددجم  تاملاكملا رز ىلع طغضا مث ،ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل  تاملاكملا رز ىلع طغضا ،اًلوأ
.ةديدجلا ةملاكملا ىلع

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•

ةريخألا ةملاكملا بلط ةداعإ
وأ ةدراو تناك اذإ امع رظنلا ضغب ةطشن ةملاكم رخآ بلط ةداعإل  تاملاكملا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا

.ةرداص
اًجودزم ارًقن رقنلا يدؤيس .ةزيملا هذه لمعت نل ،ةيلاحلا ةلصتملا لمعلا ةسلج يف تاملاكم يّقلت وأ ءارجا مت دق نكي مل اذاةظحالم
.ةقباسلا لمعلا ةسلج نم ةطشن ةملاكم رخأب كلصوي نل نكل ،رز ةطغض لكل دحاو ضفخنم نينط رودص ىلا  تاملاكملا رز قوف

)فتاهلا ةزيم( يتوصلا بلطلا
 تاملاكملا رز ىلع طغضاف ،يكذلا كفتاه ىلع اهيف توصلا نيكمت مت ةدعاسم ةزيم ةمث ناك اذإ
.فتاهلا ةبلاطم رظتناو نيتيناث ةدمل

الأساسيات

تاملاكملا ءاهنإ/ةباجإ/ءارجإ
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)طقف ةلومحملا فتاوهلا( لصتملا نالعإ
ىلع درلاب رارق ذاختا نم نكمتت يك كب لصتت لاصتا ةهج مسا عمستس ،سأرلا ةعامس عضو دنع
.فتاهلا ةشاش نم ققحتلا ىلإ رطضت نأ نود نم اهلهاجتب وأ ةملاكملا

:لصتملا مسا نع نالعإلا متي
)PBAP( فتاهلا رتفد ىلإ لوصولا ةليكشتب اًدوزم كفتاه ناك اذإ•

نم ديدعلل ةبسنلاب( نارتقالا ةيلمع ءانثأ كب ةصاخلا لاصتالا تاهج ىلإ لوصولا ةيناكمإ تحنم اذإ•
)اًيرورض نوكي الأ زوجيو تيبثتلا لبق ةرشابم اًقبسم كلذ نييعت متي ،ةلومحملا ةزهجألا

فتاهلا ىلع لاصتالا تاهج ةمئاق يف اًنّزخم لصتملا مسا ناك اذإ•
اًروظحم وأ جردم ريغ وأ اًلوهجم لصتملا ناك اذإ :لصتملا مسا نع نالعإلا متي ال

ليغشت( "mute on" عمستس . توصلا متك رز طغضا ،ةثداحم ءانثأ
رّركتيسو .)توصلا متك ليغشت فاقيإ( "mute off" وأ )توصلا متك
.توصلا متك ليغشت دنع ةقيقد 15 لك هيبنت
سأرلا ةعامس علخ دنع توصلا متك ليطعت متي ،)يضارتفا دادعا( ةنكَّمم سأرلا ةعامسل ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ تناك اذاةظحالم
.مهضعب عامس عيمجلل نكميو

ءانثأ )–( لفسأ ىلإ وأ )+( ىلعأ ىلإ  توصلا مجح رز ليدبتب مق
.توصلا قفد ءانثأ وأ ةملاكم
مجح ىوتسم طبضل  توصلا مجح رز ليدبت كنكمي ،توصلل اًقفد وأ ةملاكم يرجت نوكت ال اميف
.ةيتوصلا تابلاطملا نم اهريغو لصتملا نالعإ تابلاطمل توصلا

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

:إلى الرأس سماعة وضع سيؤدي

واردة مكالمة على الرد•
هاتفك من نشطة مكالمة تحويل•
المتدفق الصوت استئناف•

:إلى الرأس سماعة إزالة ستؤدي

هاتفك إلى نشطة مكالمة تحويل•
مؤقتاً المتدفق الصوت إيقاف•
عرضية مكالمات إجراء لتفادي المكالمات زر تأمين•

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 متك

توصلا مجح طبض

راعشتسالا ةزهجأ مادختسا
ةيكذلا
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راعشتسالا ةزهجأ ليطعت
6 نم رثكأل  تاملاكملا رزو  توصلا رز نم اًلك رارمتساب طغضا ،راعشتسالا ةزهجأ ليطعتل
،اهطيشنت ةداعإل هسفن ءارجإلا رّرك .رمحألا مث يناوجرألا نوللاب LED ءوض ضموي ىتح ٍناوث
.قرزألا مث يناوجرألا نوللاب LED ءوض ضمويف
.توصلا قفد ءانثأ راعشتسالا ةزهجأ ليطعت رذعتيةظحالم

فاقيإ/ليغشتلا رز ىلع نيتيناث ىدم ىلع طغضلا يدؤيس
وأ اًتقؤم قفدتملا توصلا ليغشت فاقيإ ىلإ  اًتقؤم ليغشتلا
.هفانئتسا
:لبق اًتقؤم قفدتملا توصلا فاقياب موقت نأ بجيةظحالم

سأرلا ةعامسب ةصاخلا ةيتوصلا رماوألا مادختسا•

)يتوصلا بلطلا وأ ةملاكملا بلط ةداعا( سأرلا ةعامس لالخ نم ةرداص ةملاكم ءدب•

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

قفدتملا توصلا ليغشت
اًتقؤم هفاقيإ وأ
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.الصوتية التنبيهات لغة لتغيير مختلفة طرق 3 ثمة

)*لغة تحديد انظر( لديك الرأس سماعة باستخدام الرأس لسماعة جديدة لغة حدد•

)*plantronics.com/apps بزيارة تفضل( هاتفك على وتثبيته HUB تطبيق تنزيل يمكنك•

)plantronics.com/myheadset بزيارة تفضل( وتثبيتها MyHeadset Updater التحديث أداة تنزيل يمكنك•

ةيتوصلا تاهيبنتلا ةمئاق
.اًراركت ةيتوصلا تاهيبنتلا رثكأب ةمئاق يلي ام يف

•"Answering call" )ةملاكم ىلع درلا(

•"Battery low" )ةفيعض ةيراطب(

•"Calling back last number" )مقر رخآ بلط ةداعإ(

•"Incoming call" )ةدراو ةملاكم(

•"Lost connection" )لاصتالا نادقف(

•"Mute on/off" )متكلا ليغشت فاقيإ/ليغشت(

•"No phone is connected" )لصتم فتاه دجوي ال(

•"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(

•"Say a command" )اًرمأ لق(

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

•"Talk time remaining X hours" )يقبتملا ملكتلا تقو X ةعاس(

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

يتوصلا هيبنتلا توص مجح طبض

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

.ةيتوصلا رماوألا ةغل رييغتل ةفلتخم قرط 3 ةمث
*)ةغل ديدحت رظنا( كيدل سأرلا ةعامس مادختساب سأرلا ةعامسل ةديدج ةغل ددح•

*)plantronics.com/apps ةرايزب لضفت( كفتاه ىلع هتيبثتو HUB قيبطت ليزنت كنكمي•

 ةرايزب لضفت( اهتيبثتو MyHeadset Updater ثيدحتلا ةادأ ليزنت كنكمي•
plantronics.com/myheadset(

كعلطي ،اًلثم .اًرمأ لق مث ،رمألا بلط رظتناو ، توصلا رز قوف رقنا ،ةيتوصلا رماوألا مادختسال
.ةرفوتملا رماوألل ةلماكلا ةمئاقلا ىلع )؟هلوق ينعسي يذلا ام( "?What can I say" لاؤسلا

ةيتوصلا رماوألا ةمئاق
•"Am I connected?" )؟لصتم انأ له(

الميزات من المزيد

ةيتوصلا تاهيبنتلا

ةيتوصلا رماوألا
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•"Answer" )درلا(

•"Call back" )ةملاكملا بلط ةداعإ(

•"Cancel" )ءاغلإ(

•"Check battery" )ةيراطبلا نم ققحت(

•"Ignore" )لهاجت(

•Pair mode" )نارتقالا عضو(

•"What can I say?" )؟هلوق يننكمي يذلا ام(

بلطلا ةزيم دّعت ال .نيتيناث ىدم ىلع  تاملاكملا رز ىلع طغضلاب كفتاه ىلع يتوصلا بلطلا ةزيم ءدب نكميةظحالم
.سأرلا ةعامسب اًصاخ اًيتوص ارًمأ يتوصلا

ةيتوصلا رماوألا لهاجت/ىلع درلا ليطعت
.سأرلا ةعامس ليغشتب مق1
درلا ليغشت فاقيإ( "voice answer off" عمست ىتح  توصلا رز ىلع رارمتساب طغضا2

.)يتوصلا
.يتوصلا درلا رماوأ طيشنت ةداعإل ةيلمعلا هذه رّرك3

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

.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

.الرأس سماعة إعدادات لتغيير مختلفتان طريقتان ثمة

/plantronics.com بزيارة تفضل( هاتفك على وتثبيته HUB تطبيق تنزيل يمكنك•
apps*(

)plantronics.com/myheadset بزيارة تفضل( وتثبيتها MyHeadset Updater التحديث أداة تنزيل يمكنك•

:التالية الرأس سماعة إعدادات تغيير يمكن

الصوتية الأوامر تشغيل إيقاف/تشغيل•

)A2DP( الجودة عالي الصوت تدفق تشغيل إيقاف/تشغيل•

HD Voice لـ Wideband Audio تشغيل إيقاف/تشغيل•

الذكية الاستشعار أجهزة تخصيص•

الصوت كتم تخصيص•

USB لبك مادختساب سأرلا ةعامسل تباثلا جمانربلا ثيدحت كنكمي
.MyHeadset Updater ثيدحتلا ةادأ هيلع ةٌتبَّثم رتويبمكو

.رتويبمكلاب USB لبكو سأرلا ةعامس ليصوتب مق1
.plantronics.com/myheadset ةرايز ربع MyHeadset Updater ثيدحتلا ةادأ ليزنت كنكمي2

ةيميلقإلا تادادعإلاو ةغللا رييغت اًضيأ كنكمي ،تباثلا جمانربلا تاثيدحت يّقلت بناج ىلإ
.ىرخأ تازيم نيوكتو

نيفتاه مادختسا

ةعامس تادادعإ رييغت
سأرلا

تباثلا جمانربلا ثيدحت
سأرلا ةعامسل
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مكتملَتْي الرأس وسماعة العلبة باستخدام ساعة 16 حتى يصل تكلم وقتالتكلم وقت
العلبة استخدام دون من ساعات 6 حتى يصل تكلم وقت الشحن؛

أيام 7 لغايةالاستعداد وقت

غرامات 9الوزن

الأذنين على المزدوجة الإمكانية ذات الاستشعار أجهزة وضع حالةالذكي الاستشعار جهاز تقنية

ميكروفونات 3 بـ النشطة) DSP( الرقمية الإشارة معالجة•الضوضاء منع

الصوتي الصدى إلغاء•

الطنين كشف•

الصوت لحجم التلقائي الضبط•

الرطوبة من للحماية والعلبة الرأس سماعة على P2i من نانو طلاءالماء مقاومة

المدى قريب التواصل تقنية بواسطة الاقتران
)NFC`(

نة الهواتف تلامس الرأس سماعة اجعل المدى قريب التواصل بتقنية الممكَّ
)NFC (الاقتران عملية لإكمال

اللايدوية الأجهزة تشكيلة ،)A2DP( المتقدم الصوتي التوزيع تشكيلةبلوتوث تشكيلات
)HFP( 1.6 لتقنية Wideband، الرأس سماعات تشكيلة )HSP (1.2،

)EDR( البيانات لنقل المحّسن المعدل تشكيلة

الهاتفين من أي من المكالمات على والرد هاتفين توصيلMultipoint تقنية

للاستبدال قابلة وغير للشحن قابلة بوليمر أيون ليثيومالبطارية نوع

الشحن وعلبة الرأس سماعة على مصّغر USB شحنالشحن موصل

لأجهزة بالنسبة. iPad و iPhone أجهزة على الشاشة على تلقائًيا يظهرالرأس سماعة بطارية مقياس
Android، تطبيق استخدم Plantronics المجاني

كاملة شحن لعملية دقيقة 90)الأقصى الحد( الشحن وقت

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

.الجهاز بحسب يختلف وقد البطارية على الأداء يعتمد* ملاحظة

المواصفات
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EN
Tel: 0800 410014

FI
Tel: 0800 117095

NO
Tel: 80011336

AR
Tel: +44 (0)1793 842443*

FR
Tel: 0800 945770

PL
Tel: +44 (0)1793 842443*

CS
Tel: +44 (0)1793 842443*

GA
Tel: 1800 551 896

PT
Tel: 0800 84 45 17

DA
Tel: 80 88 46 10

HE
Tel: +44 (0)1793 842443*

RO
Tel: +44 (0)1793 842443*

DE
Deutschland 0800 9323 400

Österreich: 0800 242 500
Schweiz: 0800 932 340

HU
Tel: +44 (0)1793 842443*

RU
Tel: 8-800-200-79-92

Tel: +44 (0)1793 842443*

EL
Tel: +44 (0)1793 842443*

IT
Tel: 800 950934

SV
Tel: 0200 21 46 81

ES
Tel: 900 803 666

NL
NL 0800 7526876

BE 0800 39202
LUX 800 24870

TR
Tel: +44 (0)1793 842443*

الانكليزية باللغة الدعم*

"لسلامتك" المنفصل السلامة كتّيب راجع :السلامة حول معلومات

 plantronics.com/warranty  :سنتين لمدة المحدودة الكفالة تفاصيل

Support

NEED MORE HELP?
plantronics.com/support

Plantronics BV

South Point Building C

Scorpius 140

2132 LR Hoofddorp, Netherlands

 ©2014 Plantronics, Inc. All Rights Reserved. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. and any use by Plantronics is under license. All
other trademarks are the property of their respective owners.
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