
Voyager Focus UC
Bluetooth ويريتس سأر ةعامس

مدختسملا ليلد



المحتويات جدول

3 عامة نظرة
3 الرأس سماعة
4 الرأس سماعة أضواء
4* الشحن حامل

USB Bluetooth 5 محّول

6 والإقران الاتصال
6 شخصي بكمبيوتر الاتصال
USB 6 محول تكوين
6 محمول بجهاز الإقران
7 أخرى مرة USB محّول إقران

9 والشحن التثبيت
9 اليمنى أو اليسرى الجهة على الوضع
9 الرأس سماعة شحن
9 الرأس سماعة بطارية حالة من التحقق

11 البرنامج تحميل
11 بك الخاص Poly جهاز تحديث

12 الأساسية الوظائف
13 المكالمات إنهاء/إجابة/إجراء
13 الصوت كتم إلغاء/الصوت كتم

OpenMic 13
13 الصوت حجم
13 مؤقتًا إيقافها أو الموسيقى تشغيل
13 المسار تحديد

13 الاستشعار أجهزة استخدام
ANC (14( النشطة الضوضاء منع تقنية

Microsoft 14 من softphone برنامج عبر التفاعل

15 الميزات من المزيد
DeepSleep 15 وضع
15 ثاٍن جهاٍز من مكالمات على الإجابة
15 اللغة تغيير

16 العلبة في يوجد ماذا
16 الملحقات

17 وإصلاحها الأخطاء استكشاف

19 الدعم

2



ANC

/

الصوت حجم تخفيض/زيادة

*المسار إرجاع

*مؤقتًا الموسيقى تشغيل إيقاف/  الموسيقى تشغيل

*المسار تقديم

ANCالنشطة الضوضاء منع تقنية )ANC(

الشحن منفذ

الصوت كتم إلغاء/  الصوت كتم=  نشطة مكالمة
)بك المحيطة الأصوات إلى استمع( OpenMic=  الخمول

بالإنترنت الاتصال مؤشر البطارية، حالة الرأس، سماعة على للإقران LED أضواء

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

الطاقة زر

Bluetooth إقران زر

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

عامة نظرة

سأرلا ةعامس
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لاصتالا ةلاح1

ىنعملاسأرلا ةعامس ءاوضأ

نارتقالاقرزألاو رمحألاب ضيمو

ةدراو ةملاكمرمحألاب تاضمو 3

ةيراج ةملاكمضماو رمحأ

متك وأ تاملاكملا رز ىلع طغضلا ربع وأ سأرلا ةعامس نحش دنع LED ءاودلا ىلإ رظنلا :ةيراطبلا ةلاح2
.لومخ ةلاح يف سأرلا ةعامس نوكت امدنع نارقإلا وأ توصلا

ىنعملاسأرلا ةعامس ءاوضأ

ٍلاع ةيراطبلا نحش ىوتسمقرزألاب تاضمو 5–4

طسوتم ةيراطبلا نحش ىوتسمقرزألاب تاضمو 3–2

ةضفخنم ةيراطبلارمحألاب ةدحاو ةضمو

سأرلا ةعامس نحش ةداعإ ؛ةياغلل ةضفخنم ةيراطبلا ةقاطرمحألاب تاضمو 3

.المنتج بحسب المحتويات تختلف قد*ملاحظة

فقط الضروري من. الحائط على بالشاحن أو بالكمبيوتر إما الصغير USB وكبل الشحن حامل من كل توصيل يمكنملاحظة
.الثابت البرنامج لتحديث كمبيوتر بجهاز الشحن حامل توصيل

سأرلا ةعامس ءاوضأ

*نحشلا لماح
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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
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نم توصلا ةدوجو يجمربلا فتاهلا فئاظوو لاصتالا نم ىوتسم لضفأ Bluetooth USB لّوحم رفوي
.سأرلا ةعامسب اًقبسم اًنرتقم لّوحملا نوكي .سأرلا ةعامس لالخ

.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

والإقران الاتصال

رتويبمكب لاصتالا
يصخش

USB لوحم نيوكت

لومحم زاهجب نارقإلا
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".Poly VFocus" ددح2
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

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 USB لّوحم نارقإ
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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

.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(

8



.لفسألا وحن مث ىلعألا وحن هتماعد هيجوتب مق ،ىرسيلا وأ ىنميلا ةهجلا ىلع نوفوركيملا عضول
.كمف ةيواز وحن ةهّجوم نوكت ثيحب ةماعدلا طبضا

ىلع لمعتو رخآ ىلإ بناج نم نوفوركيملا ةماعد رييغت رعشتست نأ سأرلا ةعامسل نكميحيملت
.بناج لكب ةصاخلا رصانعلاب مكحتلاو توصلا ةنمازم

.ملكتلا تقو تابلاطم ةقد نييعت ةداعإل لماكلاب اهنحشا ،سأرلا ةعامس مادختسا لبقماه

سأرلا ةعامس ىلع LED ءاوضأ ضموت .ريغصلا USB لبك وأ نحشلا لماح ةطساوب سأرلا ةعامس نحشا
لمتكي نأ ام ءاوضألا ئفطنت .نيَتعاس ىلإ لصي ام لماكلاب سأرلا ةعامس نحش بلطتي .نحشلا ءانثأ
.نحشلا
ىلع نحاشلاب وأ رتويبمكلاب امإ ريغصلا USB لبكو نحشلا لماح نم لك ليصوت نكميةظحالم
.تباثلا جمانربلا ثيدحتل رتويبمك زاهجب ليصوتلا طقف يرورضلا نم .طئاحلا

رّغصم USB لبكنحشلا لماح

ةيراطبلا ةلاحسأرلا ةعامس ءاوضأ

نوللاب تاضمو 5 ىلإ 4 نم
قرزألا

ٍلاع ةيراطبلا نحش ىوتسم

طسوتم ةيراطبلا نحش ىوتسمقرزألا نوللاب تاضمو 2-3

ةضفخنم ةيراطبلارمحألا نوللاب ةدحاو ةضمو

سأرلا ةعامس نحش ةداعإ ؛ةياغلل ةضفخنم ةيراطبلا ةقاطضماو رمحأ

.سأرلا ةعامس ةيراطب ةلاح نم ققحتلل ةددعتم قرط رفوتت

يكذلا فتاهلا( يتوصلا هيبنتلا ىلإ عمتساو  تاملاكملا رز قوف رقنا ،سأرلا ةعامس عضت اميف1
.)بسحف

ةعامس ىلع LED ءاوضأ بقارو تاملاكملا رز ءانثتساب رز يأ قوف رقنا ،سأرلا ةعامس كعضو مدع دنع2
.سأرلا

والشحن التثبيت

ىرسيلا ةهجلا ىلع عضولا
ىنميلا وأ

سأرلا ةعامس نحش

ةيراطب ةلاح نم ققحتلا
سأرلا ةعامس
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.اهيلع LED ءاوضأ بقارو نحشلا ةدعاق يف سأرلا ةعامس عض3
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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/software نم Poly Lens بتكملا حطس قيبطت ليزنتب مق1

.ةرشابم رتويبمكلاب ريخألا اذه ليصوت ىلإ دمعاو نحشلا لماح يف اهعض ،سأرلا ةعامس ثيدحتل2
ناك اذإ ،ثيدحتلا رز ددح مث كزاهج مسا ددحو رتويبمكلا ىلع Poly Lens بتكملا حطس قيبطت حتفا3

.اًرفوتم
:ثيدحتلا ءانثأ
.ثيدحتلا لامتكا لبق Poly زاهج مدختست ال•

.رتويبمكلا ةزهجأو يحوللا رتويبمكلا ةزهجأو فتاوهلا لثم ةنرتقملا ةزهجألا نع Poly زاهج لصفا•

.ٍناث زاهج نم ةيناث ثيدحت ةيلمعب أدبت ال•

.طئاسولا قفدب مقت ال•

.اهيلع درلا وأ تاملاكم ءارجإب مقت ال•

البرنامج تحميل

صاخلا Poly زاهج ثيدحت
كب
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ANC

/

الصوت حجم تخفيض/زيادة

*المسار إرجاع

*مؤقتًا الموسيقى تشغيل إيقاف/  الموسيقى تشغيل

*المسار تقديم

ANCالنشطة الضوضاء منع تقنية )ANC(

الشحن منفذ

الصوت كتم إلغاء/  الصوت كتم=  نشطة مكالمة
)بك المحيطة الأصوات إلى استمع( OpenMic=  الخمول

بالإنترنت الاتصال مؤشر البطارية، حالة الرأس، سماعة على للإقران LED أضواء

([ ]) المكالمات زر

الطاقة زر

Bluetooth إقران زر

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

الأساسية الوظائف
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اهؤاهنإ وأ ةملاكم ىلع درلا
 تاملاكملا رز ىلع طغضا

)يكذلا فتاهلا( ةملاكم رخآ بلط ةداعإ
. تاملاكملا رز قوف اًجودزم اًرقن رقنا ،هتبلط مقر رخآ بلطل

ةيتوصلا ةدعاسملا
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

: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•

ءارجإ مدع ءانثأ كب ةطيحملا تاوصألا عامسو OpenMic طيشنتل رمحألا توصلا متك رز قوف رقنا
.توصلا ىوتسم ةلجع طبض قيرط نع اهعمست يتلا ةطيحملا ءاضوضلا ىوتسمب مكحت .ةملاكم

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

:رتخا
)ةطشن ةيكذ راعشتسا ةزهجأ بلطتت( سأرلا ةعامس لِزأ / عض•

 تقؤملا ليغشتلا فاقيإ / ليغشتلا رز قوف رقنا•

.بيولا ىلإ ةدنتسملا تاقيبطتلا عم لمعت ال .قيبطتلا بسحب ةفيظولا فلتختةظحالم

.راسملا ديدحت يف مكحتلل  عاجرإلا رز وأ  ميدقتلا رز قوف رقنا
.بيولا ىلإ ةدنتسملا تاقيبطتلا عم لمعت ال .قيبطتلا بسحب ةفيظولا فلتختةظحالم

.اهعلخ وأ سأرلا تاعامس عضو دنع ةيكذلا راعشتسالا ةزهجأ بيجتست

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

الرأس سماعة صوت كتمالمكالمة على الردالمكالمات

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

عند( مؤقتًا الوسائط/الموسيقى إيقاف
)*التشغيل

النشطة المكالمة حال في الصوت كتمالنشطة المكالمة حال في الصوت كتم إلغاءالصوت كتم

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

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

:رتخا .سأرلا ةعامس راعشتسا ةزهجأ نييعت ةداعإل ناتقيرط رّفوتت
ليغشتلا ديق نوكت امدنع ٍناوث 10 ةدمل نحشلا لماح ةطساوب سأرلا ةعامس نحشا•

ٍناوث 4 نم رثكأل  تقؤملا ليغشتلا فاقيإ / ليغشتلاو  توصلا متك يرَّز ىلع رارمتساب طغضا•
اهل حامسلا وأ ةينذألا ةداسولا سمل مدع ىلع صرحاو ،نيَترم يناوجرألا نوللاب LED ءاوضأ ضموت ىتح
حطسألا ةسمالمب

راعشتسالا ةزهجأ ليطعت
:نيتقيرطب ةيكذلا سأرلا ةعامس راعشتسا ةزهجأ ليطعت كنكمي

تاملاكملا ءاهنإ/ةباجإ/ءارجإ

متك ءاغلإ/توصلا متك
توصلا

OpenMic

توصلا مجح

وأ ىقيسوملا ليغشت
اًتقؤم اهفاقيإ

راسملا ديدحت

راعشتسالا ةزهجأ مادختسا
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Poly Lens قيبطت يف 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

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

فاقيإل .سأرلا ةعامس نحش متي امدنع ليغشتلا ديق )ANC( ةطشنلا ءاضوضلا عنم ةينقت نوكت
."ANC" نع اًديعب حاتفملا بحسا ،)ANC( ةطشنلا ءاضوضلا عنم ةينقت ليغشت

لعافتلل سأرلا ةعامس ىلع دوجوملا  تاملاكملا رز قوف رقنا ،Microsoft Teams ىلإ ةبسنلاب•
.)بولطم Teams بتكملا حطس قيبطت(

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

ءاضوضلا عنم ةينقت
)ANC( ةطشنلا

جمانرب ربع لعافتلا
softphone نم Microsoft
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،مايأ 7 نم رثكأل USB لّوحم وأ نرتقملا كفتاه قاطن جراخ نكل ليغشتلا ديق سأرلا تاعامس تكرت اذإ
.DeepSleep عضو يف لوخدلاب ةيراطبلا ةقاط ىلع سأرلا ةعامس ظفاحتسف

نم جورخلل  ةملاكملاب مكحتلا رز ىلع طغضا ،USB لّوحم وأ فتاهلا عم لاصتالا قاطن ىلإ دوعت نأ ام
.DeepSleep عضو

.)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

ليغشت"( "mute on" لاثملا ليبس ىلع( سأرلا ةعامسل ةيتوصلا تابلاطملا ةغل رييغت كنكمي
.))"توصلا متك

.poly.com/lens :ليزنت .رتويبمكلا ىلع Poly Lens قيبطت ليمحتب مق1

.ةرشابم رتويبمكلاب ريخألا اذه ليصوت ىلإ دمعاو نحشلا لماح يف سأرلا ةعامس عض2
.ىرخألا ةزهجألاب سأرلا ةعامس لاصتا عطقا3
تابلاطملل ةغللا تارايخ ضرعل كزاهج يف ةغللا > تادادعإلا ىلإ لقتناو Poly Lens قيبطت حتفا4

.ةيتوصلا

الميزات من المزيد

DeepSleep عضو

نم تاملاكم ىلع ةباجإلا
ٍناث ٍزاهج

ةغللا رييغت
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.جتنملا بسحب تايوتحملا فلتخت دق

بتقنية مزودة رأس سماعة
Bluetoothاختياري شحن حامل

Bluetooth USB (USB-A محّول
مصغّر USB كبلحافظة علبة)التصميم يختلف متوفر، USB-C أو

.poly.com/accessories على منفصل بشكل تُباع

الحائط في شاحن

العلبة في يوجد ماذا

تاقحلملا
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بجهاز الرأس سماعة إقران يمكنني كيف
محمول؟

.محمول بجهاز الإقران راجع

أو بالكمبيوتر الرأس سماعة إقران يمكنني كيف
المحمول؟ الكمبيوتر

المحّول. المحمول الكمبيوتر أو بالكمبيوتر USB Bluetooth محّول بتوصيل قم
.شخصي بكمبيوتر الاتصال راجع. الكمبيوتر بصوت ويتصل الرأس بسماعة مقترن

USB Bluetooth محّول استخدام يجب لماذا
الكمبيوتر؟ على Bluetooth من بدلاً

البرمجي الهاتف ووظائف الاتصال من مستوى أفضل USB Bluetooth محّول يوفر
تكوين ،شخصي بكمبيوتر الاتصال راجع. الرأس سماعة خلال من الصوت وجودة
.USB محّول

USB Bluetooth محّول إقران يمكنني كيف
آخر؟ معتمد Poly صوت بجهاز

إقران راجع. BT700 أم BT600 محّول تستخدم كنت إذا ما على الإقران طريقة تعتمد
.أخرى مرة USB محّول

بهاتف الرأس سماعة توصيل يمكنني هل
نفسه؟ الوقت في كمبيوتر وجهاز محمول

تتذكر. الشخصي والكمبيوتر المحمول بالهاتف الرأس سماعة تتصل أن يمكن نعم،
الوقت في جهازين إلى يصل بما تتصل ولكنها أجهزة، 8 إلى يصل ما الرأس سماعة
.USB Bluetooth محّول ذلك يتضمن. نفسه

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

يسمعني أن لأحد يمكن لا المكالمة، أثناء•

شخص أي سماع يمكنني لا المكالمة، أثناء•

الرأس سماعة من الموسيقى سماع يتعذّر•
بي الخاصة

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

:يلي مما تحقق
.USB محّول تكوينراجع الكمبيوتر، على الرأس سماعة صوت لتكوين•

.نفسه الوقت في واحد softphone تطبيق فتح من تأكد•

.بك الخاصة الرأس لسماعة الثابت البرنامج تحديث من تأكد أداء، أفضل على للحصول•
.بك الخاص Poly جهاز تحديث راجع

بالشكل الرأس سماعة من المكالمة تعمل لا
.برمجي هاتف عبر مكالمة إجراء عند المتوقع

:يلي مما تحقق
.بك الخاصة الرأس لسماعة الثابت البرنامج تحديث من تأكد أداء، أفضل على للحصول•

.بك الخاص Poly جهاز تحديث راجع

.نفسه الوقت في واحد softphone تطبيق فتح من تأكد•

فتأكد مطلوبًا،) والكتم الإنهاء/الرد( الرأس بسماعة الخاصة التحكم وظائف تمكين كان إذا•
.البرنامج تحميل راجع. Poly Lens المكتب سطح تطبيق تثبيت من

.Poly Lens المكتب سطح تطبيق في البرمجي الهاتف تطبيق حدد•

في وانقطاًعا تشويًشا أواجه المكالمة، أثناء
.الصوت

يكون. الجماعية المكالمات أثناء مثالي أداء على للحصول الرأس سماعة تكوين تم
اعمد ،Bluetooth كثافة لزيادة. افتراضي بشكل التشغيل قيد المجّسم الهاتفي الاتصال

خلال من الأحادي الهاتفي الاتصال إلى المجّسم الهاتفي الاتصال من الإعداد تغيير إلى
تسمع حتى مكالمة إجراء عدم أثناء ثواٍن 4 لمدة الصوت كتم زر على باستمرار الضغط

"Wideband stereo off) "الواسع النطاق ذي المجّسم الاتصال تشغيل إيقاف تم.(

الانتقال عبر Poly Lens Desktop تطبيق في الإعداد تغيير أيًضا يمكنك
.دتمملا قاطنلا عضو > يكلساللا عضولا > تادادعإلاإلى

الكمبيوتر على الموجودة الموسيقى سماع يتعذّر
.الرأس سماعة من

.USB محّول تكوين راجع الموسيقى، لتشغيل USB محّول لتكوين

كيف. الرأس سماعة عبر الكمبيوتر صوت أسمع
الصوت مكبر إلى الصوت تحويل إعادة يمكنني
الكمبيوتر؟ في الداخلي

والمحّول، الرأس سماعة من الكمبيوتر في الداخلي الصوت مكبر إلى الصوت لإعادة
بفصل ببساطة قم أو الإخراج، جهاز بتغيير وقم الكمبيوتر صوت إعدادات إلى انتقل
.Bluetooth محّول

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

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

Poly Lens.

وإصلاحها الأخطاء استكشاف
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مكالمة، وأتلقى الموسيقى بتشغيل أقوم عندما
.مؤقتًا تتوقف لا أو جًدا عالية الموسيقى تكون

.USB محّول تكوين راجع الموسيقى، لتشغيل USB محّول لتكوين

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

كتم زر 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 الدعامة على الموجود الأحمر الصوت

OpenMic تسمعها التي المحيطة الضوضاء بمستوى بالتحكم الحصرية.
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الدعم

المساعدة؟ من مزيد إلى تحتاج هل
poly.com/support

:المصنعة الشركة

Plantronics, Inc.Plantronics B.V.Plantronics Ltd.

345 Encinal Street

Santa Cruz, CA 95060

United States

Scorpius 171

2132 LR Hoofddorp

Netherlands

Building 4, Foundation Park

Cannon Lane, Part 1st Floor

Maidenhead, SL6 3UD

United Kingdom

 ©2021 Poly. Bluetooth لشركة مسجلة تجارية علامة Bluetooth SIG, Inc. .فهي كلها، التجارية العلامات أما
. Plantronics, Inc قِبل من مصنّعة. المعنيين لمالكيها تعود

B825 / B825 USB-C: الطراز معّرف

205084-01 10.21
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