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نظرة عامة حول سماعة الرأس

ضوء  LEDعلى سماعة الرأس )ضوء المؤشر(
الطاقة
زر المكالمات
منفذ الشحن
تخفيض حجم الصوت
زيادة حجم الصوت
إعادة مسار إلى الخلف
تقديم مسار إلى الأمام
تشغيل/إيقاف تشغيل مؤقت
كتم الصوت

انتبه إلى سلامتك

يرجى قراءة دليل السلامة للحصول على معلومات هامة حول السلامة والشحن والبطارية إلى جانب
معلومات تنظيمية قبل استخدام سماعة الرأس الجديدة.

3

الإقتران

الاقتران

غل فيها سماعة الرأس ،تبدأ عملية الإقران.
في المرة الأولى التي تش ّ
1

قم بتشغيل سماعات الرأس من خلال الضغط على زر المكالمات إلى أن تسمع ") "pairingإقران(
نين أزرق وأحمر.
باللو َ
وتومض أضواء LED

 2قم بتنشيط خاصية ® Bluetoothعلى هاتفك للبحث عن أجهزة جديدة.
• هواتف  < iPhoneالإعدادات <  < Bluetoothتشغيل*
• هواتف  < Androidالإعدادات < بلوتوث < تشغيل < المسح*
ملاحظة*قد تختلف القوائم بحسب الجهاز.
3

حدد "."PLT BB100 Series
عند الضرورة ،قم بإدخال أربعة أصفار ) (0000لكود المرور أو اقبل الاتصال.
ما أن يتم الإقران بنجاح ،ستسمع ") "pairing successfulتم الإقران بنجاح( وسيتوقف ضوء المؤشر
عن الوميض.

وضع الإقران

فيما تكون سماعة الرأس متوقفة عن التشغيل ،اضغط باستمرار على زر المكالمات
") "pairingإقران(.
ملاحظةيمكنك توصيل جهاز واحد أو جهاَزين بسماعة الرأس.

حتى تسمع

4

الأساسيات

تشغيل/إيقاف تشغيل
الطاقة
الرد على مكالمة أو إنهاؤها
كتم الصوت
إعادة الطلب
الموسيقى والمزيد

اضغط على زر المكالمات

ضبط حجم الصوت

حتى تسمع ") "power onتشغيل( أو ") "power offإيقاف تشغيل(.
انقر فوق زر زيادة حجم الصوت

أو خفض حجم الصوت .

اضغط على زر المكالمات
تين إلى أن
أثناء محادثة ،اضغط على زر زيادة حجم الصوت أو زر خفض حجم الصوت لمدة ثاني َ
تسمع ") "mute onتشغيل كتم الصوت( أو ") "mute offإيقاف تشغيل كتم الصوت(.
جا فوق زر المكالمات
انقر نقًرا مزدو ً

للاتصال بآخر رقم طلبته.

استمع إلى الموسيقى وملفات  podcastواستمتع بإمكانية التنقل وبالأصوات المتدفقة الأخرى على سماعة الرأس الخاصة بك.
ملاحظةتختلف الوظيفة بحسب التطبيق.
تا
تشغيل الصوت أو إيقافه مؤق ً
اضغط على زر المكالمات
التجاوز إلى المسار التالي
أثناء دفق الصوت ،اضغط باستمرار على زر زيادة حجم الصوت إلى أن تسمع المسار التالي.
إعادة تشغيل المسار
أثناء دفق الصوت ،اضغط باستمرار على زر خفض حجم الصوت إلى أن تتم إعادة تشغيل المسار.
تشغيل المسار السابق
أثناء دفق الصوت ،أعد تشغيل المسار ،ثم اضغط باستمرار على زر خفض حجم الصوت مجدًدا
للانتقال إلى المسار السابق.
ملاحظةتختلف الوظيفة بحسب الجهاز والتطبيق.
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الشحن والتثبيت على الأذنين

الشحن

يتطلب شحن سماعة الرأس بالكامل  90دقيقة ،وينطفئ ضوء المؤشر

ما أن يكتمل الشحن.

التثبيت
1

قا على سماعات الأذن .جّرب كل سماعة أذن
تكون الرؤوس الأذنية المتوسطة الحجم مثبتة مسب ً
)الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم( واختر الرأس الأذني الأنسب لكل أذن.

2

ضع سماعة الرأس حول عنقك من الخلف واستمتع بالتجربة.

6

ميزات سماعة الرأس

التحكم في الصوت

معرفة كيفية إعادة
الاتصال

وضع الإقران

استخدام جهاَزين

تين إلى أن تسمع
 Siriو™ Google NowوCortanaاضغط باستمرار على زر المكالمات لمدة ثاني َ
النغمة .انتظر مطالبة الهاتف لتنشيط الطلب والبحث الصوتيين وعناصر أخرى للتحكم في
الصوت في الهواتف الذكية.
يا.
إذا فقدت سماعة الرأس الخاصة بك اتصال  Bluetoothمع هاتفك ،فستحاول إعادة الاتصال تلقائ ً
مرة واحدة أو قم بإجراء

إذا لم تتمكن سماعة الرأس من إعادة الاتصال ،فانقر فوق زر المكالمات
يا عبر قائمة  Bluetoothعلى الهاتف.
الاتصال يدو ً
إذا بقيت سّماعة الرأس خارج نطاق الاتصال لأكثر من  90دقيقة ،سيتّم تنشيط وضع .DeepSleep

فيما تكون سماعة الرأس متوقفة عن التشغيل ،اضغط باستمرار على زر المكالمات
") "pairingإقران(.
ملاحظةيمكنك توصيل جهاز واحد أو جهاَزين بسماعة الرأس.

حتى تسمع

من السهل الرد على المكالمات من جهاَزين.
أثناء إجراء مكالمة ،تسمع نغمة رنين تعلمك بالمكالمة الواردة من الجهاز المقترن الثاني.
للرد على مكالمة ثانية من الجهاز الآخر ،انقر فوق زر المكالمات لإنهاء المكالمة الحالية والرد
يا على المكالمة الجديدة .إذا اخترت عدم الرد على المكالمة الثانية ،تذهب هذه المكالمة إلى البريد
تلقائ ً
الصوتي.

المطالبات الصوتية

تطلعك سماعة الرأس على تغييرات الحالة .مثلًا:
") "Power onتشغيل الطاقة(
") "Pairing successfulتم الاقتران بنجاح(
") "Phone 1 connectedتم توصيل الهاتف (1
") "Mute onتشغيل كتم الصوت(
") "Answering callالرد على مكالمة(

تثبيت التطبيق

يمكنك الاستفادة إلى أقصى حد من سماعة الرأس عبر تثبيت تطبيقنا المجاني الخاص بالهواتف المحمولةPlantronics Hub ،
لـ  .iOS/Androidاكتشف كل ميزات سماعة الرأس واعرض الإرشادات واتصل بدعم  Plantronicsبسهولة من هاتفك
الذكي.
plantronics.com/software
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الدعم

NO
80011336

FI
0800 117095

EN
0800 410014

PL
*842443 1793(0) 44+

FR
0800 945770

AR
*842443 1793(0) 44+

PT
800 84 45 17

GA
1800 551 896

CS
*842443 1793(0) 44+

RO
*842443 1793(0) 44+

HE
*842443 1793(0) 44+

DA
80 88 46 10

RU
8-800-100-64-14
*842443 1793(0) 44+

HU
*842443 1793(0) 44+

DE
Deutschland 0800 9323 400
Österreich 0800 242 500
Schweiz 0800 932 340

SV
0200 21 46 81

IT
800 950934

EL
*842443 1793(0) 44+

TR
*842443 1793(0) 44+

NL
NL 0800 7526876
BE 0800 39202
LUX 800 24870

ES
900 803 666

*الدعم باللغة الإنكليزية
.plantronics.com/warranty  انتقل إلى،للاطلاع على تفاصيل الكفالة

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

.Plantronics B.V

.Plantronics, Inc

Scorpius 171

Encinal Street 345

LR Hoofddorp 2132

Santa Cruz, CA 95060

Netherlands

United States
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