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الصوت مستوى قرص

Siri، Google
Assistant

)الذكي الهاتف ميزة( الافتراضية الصوتية المساعدة

*السابق المسار تشغيل

*المؤقت التشغيل إيقاف/التشغيل

*التالي المسار إلى التخطي

ANCالنشطة الضوضاء منع تقنية

OpenMicمحيطك اسمع

الصوت كتم

الرأس بسماعة الخاصة LED أضواء

)مطلوب التطبيق( Microsoft Teams عبر للتفاعل اضغط/المكالمات زر / 

الطاقة

®Bluetooth إقران

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

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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الكمبيوتر بصوت للاتصال بالكمبيوتر بتوصيله قم. Poly بجهاز مسبقًا مقترنًا الدقة العالي Bluetooth USB محّول يكون
.الدقة عالي

.نفسها هي الوظيفة لكن والتصميم، بالمحول الخاص USB اتصال يختلف قدملاحظة

قياسية LED أضواء

المعنىUSB بـ الخاصة LED أضواء

الاقترانوالأزرق بالأحمر وميض

متصلة الرأس سماعةثابت أزرق

جارية مكالمةبالأزرق وميض

نشطة الصوت كتم وظيفةثابت أحمر

الكمبيوتر من الوسائط دفقبالأرجواني وميض

*Microsoft Teams اكتشاف عند LED أضواء

المعنىUSB بـ الخاصة LED أضواء

الاقترانوالأزرق بالأحمر وميض

Microsoft Teams توصيل تمثابت أرجواني ضوء

جارية مكالمةبالأزرق وميض

نشطة الصوت كتم وظيفةثابت أحمر

Microsoft Teams إعلامالأرجواني باللون بطيء وميض

.Microsoft Teams المكتب سطح تطبيق يتطلب*ملاحظة

USB Bluetooth محّول

4



.سأرلا ةعامسب اًقبسم اًنرتقم Bluetooth USB لّوحم نوكي

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

اذإ .USB لّوحمب سأرلا ةعامس لاصتا ىلإ ريشيل تبثي مث نمو USB لّوحمب صاخلا LED ءوض ضموي2
)يصخشلا رتويبمكلا ليصوت مت( "PC connected" عمستف ،كيَنذأ ىلع سأرلا ةعامس عضت تنك
نوللاب USB لّوحم ىلع دوجوملا LED ءوض ضموي ،ةملاكم ءارجإ ءانثأ .لاصتالا ءاشنإ ىلإ ةراشإلل
.ةملاكم ءارجإ مدع دنع LED ءوض تبثيو .قرزألا

كلذ كل حمسي .poly.com/lens ةرايز لالخ نم Poly Lens بتكملا حطس قيبطت ليمحت كنكمي3
.ةمدقتم تارايخو تادادعإ ربع سأرلا ةعامس كولس صيصختب

ىلإ عامتسالا ديرت تنك اذإ .تاملاكملا ىلع درلل اًزهاج ةقدلا يلاعلا Bluetooth USB لوحم يتأي
.Bluetooth USB لوحم نيوكت ىلإ جاتحتس ،ىقيسوملا

Windows

> مكحتلا ةحول > ءدبلا ةمئاق ىلإ لقتنا ،ىقيسوملا ليغشتل Bluetooth USB لّوحم نيوكتل1
امهنييعتب مقو ،Plantronics BT600 وأ Poly BT700 ددح .ليغشتلا بيوبت ةمالع > توصلا
.قفاوم قوف رقناو يضارتفالا زاهجلاك

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

Mac

Poly ددح .توصلا > ماظنلا تاليضفت > Apple ةمئاق ىلإ لقتنا ،Bluetooth USB لّوحم نيوكتل1
BT700 وأ Plantronics BT600 جارخإلاو لاخدإلا بيوبت يَتمالع ىلع.

طغضاو ليغشتلا فاقيإ عضوم نع اًديعب  ليغشتلا رز ررم ،نارقإلا عضو يف سأرلا ةعامس عضول1
قرزأ نيَنوللاب سأرلا ةعامس ىلع LED ءاوضأ ضموتو )نارقإ( "pairing" عمست نأ ىلإ رارمتساب هيلع
.رمحأو

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

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

.زاهجلا بسحب مئاوقلا فلتخت دق*ةظحالم

والإقران الاتصال

رتويبمكب لاصتالا
يصخش

USB لوحم نيوكت

لومحم زاهجب نارقإلا
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".Poly V8200 ةلسلس" ددح3
LED ءاوضأ فقوتتسو )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمستس ،حاجنب نارقإلا متي نأ ام
.ضيمولا نع سأرلا ةعامس ىلع
يف طقف نيَلاصتا ىلع ظفاحت نكلو ةزهجأ 8 ىلإ لصي امب نارتقالا سأرلا ةعامسل نكميةظحالم
.Bluetooth USB لّوحم كلذ لمشيو ؛هسفن تقولا

.قرزألاو رمحألاب LED ءاوضأ ضموت ىتح رارمتساب هيلع طغضاو Bluetooth زمر وحن ةقاطلا رز ررم

مت وأ لوحملاب لاصتالا عطق مت لاح يف .Poly توص زاهجب اًقبسم اًنرتقم USB لوحم نوكي ،ةداعلا يف
عون ىلع لوحملا نارقإ ةقيرط دمتعت .Poly زاهجب لوحملا نارقإ ىلإ جاتحتس ،لصفنم لكشب هؤارش
.همدختست يذلا USB لوحم

ىرخأ ةرم USB BT700 لوحم نارقإ
 :ليزنت .Poly توص زاهجب نارقإلا Poly Lens بتكملا حطس قيبطت USB لوحم بلطتي

poly.com/lens.

BT700 USB-CBT700 USB-A

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

.نارقإلا عضو يف Poly توص زاهج عض2
.Poly BT700 ىلإ لاقتنالاو Poly Lens بتكملا حطس قيبطت ليغشتب مق3

ىلع دوجوملا "ديدج زاهج نارقإ" رايخ ديدحت لالخ نم نارقإلا عضو يف Bluetooth USB لوحم عض4
.قرزألاو رمحألاب لوحملا ضموي .زواجتلا ةمئاق يف وأ لوحملل ةيسيئرلا ةحفصلا
"PC connected"و )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمست امدنع ةحجان نارقإلا ةيلمع نوكت

.تباث لكشب Bluetooth USB لّوحم ىلع LED ءوض ءيضيو )يصخشلا رتويبمكلا ليصوت مت(
ـل ةماعلا تادادعإلا ىلإ لقتنا ،Plantronics Hub بتكملا حطس قيبطت مادختساب نارقإلا ةداعإلةظحالم

Poly BT700 نارقإ" ددحو ،قيبطتلا يف".

ىرخأ ةرم BT600 USB لوحم نارقإ

BT600 USB-CBT600 USB-A

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

.نارقإلا عضو يف Poly توص زاهج عض2
فّوجملا نارقإلا رز ىلع رارمتساب طغضلا لالخ نم نارقإلا عضو يف Bluetooth USB لّوحم عض3

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

نارقإلا عضو

ىرخأ ةرم USB لّوحم نارقإ
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.USB لاصتا بسح لوحملا ميمصت فلتخيةظحالم

"PC connected"و )حاجنب نارقإلا مت( "pairing successful" عمست امدنع ةحجان نارقإلا ةيلمع نوكت
.تباث لكشب Bluetooth USB لّوحم ىلع LED ءوض ءيضيو )يصخشلا رتويبمكلا ليصوت مت(

.كفتاه ةشاش لافقإ مدعو NFC ليغشت ىلع صرحا1
.NFC ةطساوب نارتقالا لمتكي نأ ىلإ فتاهلا ىلع NFC ةمالع عقوم وحن اههّجوو سأرلا تاعامس كسمأ2

.اًيرورض كلذ ناك اذإ لاصتالا ىلع قفاو
.اهلوبقو نارتقالا ةيلمع ءدبل تابلاطم دورو دنع يكذلا كفتاه ةشاشل اهًّبنتم َقباحيملت

L R

فلتختو .جراخلا نم ىرسيلا نذألا ةعامس ىلع سأرلا تاعامس ىلع ةدوجوملا NFC ةمالع عقتةظحالم
.فتاهلا ىلع NFC ةمالع عقاوم

NFC ـب نارتقالا
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.نيَتينذألا نيَتداسولا مامأ يه سأرلا ةعامس يف نوفوركيملا ةزهجأ نإماه

يف ىرسيلاو ىنميلا نيَتينذألا نيَتداسولا نأ نم دكأت ،ةملاكملا ءانثأ توص لضفأ ىلع لوصحلل
.حيحصلا امهناكم

R

L

التثبيت
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بلطتت .Poly Lens قيبطت عم ةمدقتملا تارايخلاو تادادعإلا لالخ نم كزاهج كولس صيصخت كنكمي
/درلا( تاملاكملاب مكحتلا ةفيظو نيكمتل Poly جمانرب تيبثت softphone فتاهلا جمارب ضعب
.poly.com/lens :ليزنت .)متكلاو ءاهنإلا

.Plantronics Hub قيبطت يف اًضيأ تاثيدحتلاو زاهجلا تادادعإ رفاوتتةظحالم

زاهج ىلإ ةديدج تازيم ةفاضإو ءادألا نيسحتل نْيثّدحم كيدل جماربلاو تباثلا جمانربلا ىلع ظفاح
Poly.

poly.com/lens من بالتنزيل قم. Poly Lens المكتب سطح تطبيق مع الكمبيوتر باستخدام جهازك بتحديث قم

:التحديث أثناء

.التحديث اكتمال قبل Poly جهاز تستخدم لا•

.ثاٍن جهاز من ثانية تحديث بعملية تبدأ لا•

.الوسائط بدفق تقم لا•

.عليها الرد أو مكالمات بإجراء تقم لا•

البرنامج تحميل

صاخلا Poly زاهج ثيدحت
كب
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.ةقاطلا ليغشت فاقيإ وأ ليغشتل  حاتفملا ررم

.توصلا مجح يف مكحتلل )-( فلخلا ىلإ وأ )+( مامألا ىلإ  توصلا مجح ةلجع ريودتب مق

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

ةملاكم ىلع درلا
:رتخا

 تاملاكملا رز قوف رقنا•

ةملاكم ىلع درلل سأرلا ةعامس عض•

ىرسيلاو ىنميلا نيَتينذألا نيَتداسولا نأ نم دكأت ،ةملاكملا ءانثأ توص لضفأ ىلع لوصحللماه
.حيحصلا امهناكم يف

ةيناث ةملاكم ىلع درلا
ىلع درلل اًددجم  تاملاكملا رز ىلع طغضا مث ،ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل  تاملاكملا رز ىلع طغضا ،اًلوأ
.ةديدجلا ةملاكملا

ةملاكم ءاهنإ
.ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل  تاملاكملا رز قوف رقنا

الأساسيات

ليغشت فاقيإ/ليغشت
ةقاطلا

توصلا مجح

تاملاكملا ءاهنإ/ةباجإ/ءارجإ

10



توصلا متك ءاغلإ/توصلا متك
:رتخا ،ةطشن ةملاكم ءانثأ

رمحألا توصلا متك رز قوف رقنا•

)ةطشن ةيكذ راعشتسا ةزهجأ رمألا اذه بلطتي( ةطشنلا ةملاكملا ءانثأ اهعض وأ سأرلا تاعامس علخا•

راظتنالا ديق ةملاكم عضو
درلل اًددجم  تاملاكملا رز قوف رقنا .راظتنالا ديق ةملاكم عضول  تاملاكملا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا
.ةدراو ةملاكم ىلع
.راظتنالا ديق ىصقأ دحك نيَتملاكم عضو نكميةظحالم

)ليدبتلا( تاملاكملا نيب ليدبتلا
.تاملاكملا نيب ليدبتلل  تاملاكملا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا
ام ليدبتلا ةفيظو لمعت ال .بسحف هسفن عونلا نم تاملاكملا نيب ام ليدبتلا ةفيظو لمعتةظحالم
.softphone تاملاكمو لومحملا فتاهلا تاملاكم نيب

ةريخألا ةملاكملا بلط ةداعإ
. تاملاكملا رز ىلع نيترم طغضا

ٍناث ٍزاهج نم تاملاكم ىلع ةباجإلا
.)softphone كلذ يف امب( نيَزاهج نم تاملاكملا ىلع درلا لهسلا نم

.يناثلا نرتقملا زاهجلا نم ةدراولا ةملاكملاب كملعت نينر ةمغن عمست ،ةملاكم ءارجإ ءانثأ
اًددجم رقناو ةيلاحلا ةملاكملا ءاهنإل  تاملاكملا رز قوف اًلوأ رقنا ،رخآلا زاهجلا نم ةيناث ةملاكم ىلع درلل
هذه بهذت ،ةيناثلا ةملاكملا ىلع درلا مدع ترتخا اذإ .ةديدجلا ةملاكملا ىلع درلل تاملاكملا رز قوف
.يتوصلا ديربلا ىلإ ةملاكملا

لعافتلل سأرلا ةعامس ىلع دوجوملا  تاملاكملا رز ىلع رقنا ،Microsoft Teams ىلإ ةبسنلاب•
.)بولطم قيبطتلا(

سأرلا ةعامس ىلع دوجوملا  تاملاكملا رز ىلع رارمتساب طغضا ،Skype for Business ىلإ ةبسنلاب•
.)بولطم قيبطتلا( لعافتلل نيتيناث ةدمل

> Softphone جمارب > Poly Lens بتكملا حطس قيبطت ىلإ لاقتنالا ربع فدهتسملا فتاهلا ددح•
فدهتسملا Softphone جمانرب > جماربلا تادادعإ

. تقؤم ليغشت فاقيإ/ليغشت رز قوف رقنا
ليغشت فاقيإ متيسف ،ىقيسوملا لّغشت تنك اذإ ،راعشتسا ةزهجأب ةدّوزم سأرلا ةعامس نأ امبةظحالم
ىقيسوملا فانئتسا متيسف ،اًددجم سأرلا ةعامس تعضو اذإ .سأرلا ةعامس تعلخ اذإ اًتقؤم ىقيسوملا
.)بيو ىلإ ةدنتسملا تاقيبطتلا عم لمعت الو قيبطتلا بسحب ةفيظولا فلتخت(

.راسملا ديدحت يف مكحتلل  عاجرإلا رز وأ  ميدقتلا رز قوف رقنا

Siri ، ™Google Assistant، Cortana ةدمل  ليغشتلا فاقيإ / ليغشتلا رز ىلع رارمتساب طغضا
.كفتاه يف يضارتفالا توصلا دعاسم طيشنتل ةمغنلا عمست نأ ىلإ نيتيناث

.نحشلا لمتكي نأ ام ءاوضألا ئفطنت .تاعاس 3 ةياغل لماكلاب سأرلا تاعامس نحش بلطتي

=

=

=

=

=

جمانرب ربع لعافتلا
softphone نم Microsoft

ليغشت فاقيإ/ليغشت
اًتقؤم ىقيسوملا

راسملا ديدحت

توصلا يف مكحتلا

نحشلا
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.سأرلا تاعامس عضت اميف  تاملاكملا رز قوف رقنا ،سأرلا تاعامس ةيراطب ةلاح نم ققحتللحيملت
.لومخ ةلاح يف سأرلا تاعامس نوكت نأ بجي

.ةعاس 24 ىتح لصي عامتسا َتقو سأرلا تاعامس رّفوت
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Plantronics يف صيصختلا .اهعلخ وأ سأرلا تاعامس عضو دنع ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ بيجتست
Hub. ةيضارتفالا تادادعإلل فصو يلي ام يف.

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

النشطة المكالمة صوت كتمواردة مكالمة على الردsoftphone/المحمول الهاتف مكالمة

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

عند( مؤقتًا الوسائط/الموسيقى إيقاف
)*التشغيل

.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

ىلع USB ذفنمب ةرشابم سأرلا ةعامس ليصوتب مق ،سأرلا ةعامس راعشتسا ةزهجأ نييعت ةداعإل
رثكأل يندعم ريغ ٍوتسم حطس ىلع ،ىلعأ ىلإ نيتهّجوم نذألا اتعامس نوكت اميف ،اهعَضو ،رتويبمكلا
.ٍناوث 10 نم

.توصلاو ىقيسوملا ةدوج نّسحتو ةيجراخلا ءاضوضلا نم )ANC( ةطشنلا ءاضوضلا عنم ةينقت ّدحت

:رايتخال )ANC( ةطشنلا ءاضوضلا عنم حاتفم بحسا
بتكملل هب ىصوي :طسوتم•

ةرئاطلل هب ىصوي :عفترم•

/ىقيسوملا فاقيإ متيس( كب ةطيحملا تاوصألا عامسل  رمحألا رزلا قوف رقنا ،ةملاكم ءارجإ مدع دنع
.)اًتقؤم توصلا

الميزات من المزيد

راعشتسالا ةزهجأ مادختسا

ءاضوضلا عنم ةينقت
)ANC( ةطشنلا

OpenMic
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إلى بالنسبة بعيًدا أو خافتًا صوتي يبدو مكالمة، إجراء أثناء
.الآخرين المتصلين

في الميكروفون أجهزة إن. عكسي بشكل الرأس سماعة وضعت قد تكون قد
أثناء صوت أفضل على للحصول. الأذنيتَين الوسادتَين أمام هي الرأس سماعة

مكانهما في واليسرى اليمنى الأذنيتَين الوسادتَين أن من تأكد المكالمة،
.الصحيح

مع بي الخاصة الرأس سماعة أستخدم عندما
softphone، سماعة من بالمكالمات التحكم زّرا يعمل لا

.الصوت وكتم الرأس

:يلي مما تحقق
كتم/  الإنهاء/  الرد( الرأس بسماعة الخاصة التحكم وظائف تمكين كان إذا•

أو Poly Lens Desktop تطبيق تثبيت من فتأكد مطلوبًا،) الصوت
Plantronics Hub لـ Windows / Mac .البرنامج تحميل راجع.

•Mac كان إذا: فقط Skype for Business softphone التشغيل، قيد
.الرأس سماعة من بالمكالمة مثالي لتحكم Plantronics Hub من فاخرج

أو Microsoft Teams عبر التفاعل بإمكاني كيف
Skype for Business؟

.للتفاعل  المكالمات زر على انقر ،Microsoft Teams إلى بالنسبة•

المكالمات زر على باستمرار اضغط ،Skype for Business إلى بالنسبة•
.للتفاعل ثانيتين لمدة 

Poly Lens المكتب سطح تطبيق إلى الانتقال عبر المستهدف الهاتف حدد•
Softphone جمانرب > جماربلا تادادعإ > Softphone جمارب> 
فدهتسملا

تمكين تم التي بي الخاصة الرأس سماعة تعمل هل
Microsoft Teams برامج مع فيها softphone

أخرى؟

Microsoft برنامج مع لاستخدامها الرأس سماعة تحسين تم قد فيما نعم،
Teams، برامج مع لاستخدامها تكوينها أيًضا يمكنك softphone
المكتب سطح تطبيق إلى الانتقال عبر المستهدف الهاتف حدد. أخرى مدعومة

Poly Lens  <جمارب Softphone < جمانرب > جماربلا تادادعإ
Softphone فدهتسملا

:المكالمات زر يتيح لا: آخر softphone برنامج تكوين عند
Teams عبر التفاعل•

Teams إعلامات إلى الانتقال•

Cortana تشغيل•

الاتصال عند متوقّع هو كما الرأس سماعة صوت يعمل لا
.بالكمبيوتر

يسمعني أن لأحد يمكن لا المكالمة، أثناء•

شخص أي سماع يمكنني لا المكالمة، أثناء•

بي الخاصة الرأس سماعة من الموسيقى سماع يتعذّر•

تكون مكالمة، وأتلقى الموسيقى بتشغيل أقوم عندما•
مؤقتًا تتوقف لا أو جًدا عالية الموسيقى

.للوسائط التكوينراجع الكمبيوتر، على الرأس سماعة صوت لتكوين

مكالمة إجراء أثناء الرأس سماعة صوت كتم إلغاء يمكنني لا
.softphone عبر

.Poly Lens المكتب سطح تطبيق بتثبيت قم

.متوقّع هو كما الرأس سماعة استشعار أجهزة تعمل لا
الرأس سماعة أضع عندما تلقائيًا المكالمة على الرد يتم لا•

عندما الصوت كتم إلغاء/  الصوت كتم وظيفة تعمل لا•
المكالمة أثناء الرأس سماعة أخلع/  أضع

متوقّع غير بشكل الصوت كتم وظيفة تعمل المكالمة، أثناء•

إلى تحتاج فقد متوقّع، هو كما تعمل الرأس سماعة استشعار أجهزة تكن لم إذا
.الاستشعار أجهزة تعيين إعادة راجع. ضبطها إعادة

.الجماعية المكالمات أثناء مثالي أداء على للحصول الرأس سماعة تكوين تم.الصوت في وانقطاًعا تشويًشا أواجه المكالمة، أثناء
كثافة لزيادة. افتراضي بشكل التشغيل قيد المجّسم الهاتفي الاتصال يكون

Bluetooth، سطح تطبيق إلى الانتقال خلال من الإعداد تغيير إلى اعمد

وإصلاحها الأخطاء استكشاف
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عضو > يكلساللا عضولا > تادادعإلا>Poly Lens المكتب
.دتمملا قاطنلا

.التكلم وقت مطالبات دقة تعيين لإعادة بالكامل الرأس سماعة اشحن.دقيق غير الرأس بسماعة الخاص التكلم وقت إن

على الضغط خلال من ذلك من وتأكد التشغيل قيد OpenMic أن من تحقق.مكالمة إجراء عدم أثناء صدى صوت أسمع
ميزة لك تسمح. مكالمة إجراء عدم أثناء الأحمر الصوت كتم زر

OpenMic تسمعها التي المحيطة الضوضاء بمستوى بالتحكم الحصرية.

إعدادات تغيير يمكنني لا بي، الخاص Mac جهاز على
Plantronics Hub بواسطة الرأس سماعة

:فحسب Lyncو Skype for Business لمستخدمي

.Lync softphone أو Skype for Business من اخرج1

.المطلوبة الإعدادات تكوين إلى واعمد Mac لـ Plantronics Hub افتح2

.Plantronics Hub من اخرج3

البرنامج تحديث يمكنني لا بي، الخاص Mac جهاز على
Plantronics بواسطة الرأس بسماعة الخاصة الثابت
Hub

:فحسب Lyncو Skype for Business لمستخدمي

.Lync softphone أو Skype for Business من اخرج1

الثابت البرنامج تحديث إلى واعمد Mac لـ Plantronics Hub افتح2
.الثابت البرنامج تحديثراجع. الرأس لسماعة

.Plantronics Hub من اخرج3

سماعة وأزلت صوت إلى أستمع كنت إذا ،Mac جهاز على
من الرأس سماعة أضع عندما iTunes فسيعمل الرأس،
.جديد

في المؤقت التشغيل إيقاف/  التشغيل إعداد تشغيل أوقف. معروفة مشكلة هذه
Plantronics أو Poly Lens لتطبيق الاستشعار أجهزة تبويب علامة
Hub لـ Windows / Mac.
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الدعم
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