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الإعداد والوظائف الأساسية

تجميع مكونات سماعة
الرأس

يسهل تثبيت مكونات سماعة الرأس في الإطار الخاص بها للحصول على الملاءمة والصوت الأفضل.
1

اتبع الرسم البياني للاتصال بالنظام.

2

يمكن ضبط عصبة الرأس على ثلاثة أحجام )صغير ومتوسط وكبير( من خلال تحريك الوسادات
الأذنية .لإزالة وسادة أذنية ،اضغط عليها لفصلها عن عصبة الرأس.

3

لوضع الميكروفون على الجهة اليمنى أو اليسرى ،قم بتدوير دعامته نحو الأسفل ثم نحو الأعلى.

R

انتبه إلى سلامتك

L

يرجى قراءة دليل السلامة للحصول على معلومات هامة حول السلامة والشحن والبطارية إلى جانب
معلومات تنظيمية قبل استخدام سماعة الرأس الجديدة.
3

إعداد PS4

إعداد Xbox One

1

لإعداد سماعة الرأس لـ  ،PS4انتقل أولًا إلى الإعدادات < الصوت والشاشة < إعدادات إخراج الصوت <
الإخراج إلى سماعات الرأس < تحديد كل الأصوات

2

ثم انتقل إلى الإعدادات < الأجهزة < أجهزة الصوت < سماعات الرأس < التحكم بالصوت )سماعات الرأس(
<
لإعداد سماعة الرأس لـ  ،Xbox Oneانتقل إلى العرض والصوت <  Kinectوالأجهزة < حدد الجهاز واضبط
الإعدادات

حجم الصوت

لضبط مستوى الصوت ،مرر مفتاح التحكم بمستوى الصوت.

كتم الصوت

لكتم صوت سماعة الرأس ،مرر مفتاح كتم الصوت لإظهار اللون الأحمر.

4

الدعم

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