
PO
RT

UG
UÊ

S 
РУ

СС
КИ

Й 
TÜ

RK
ÇE

 
PO

LS
KI

 
ΕΛ

ΛΗ
ΝΙ

ΚΑ
 

ES
PA

ÑO
L 

PO
RT

UG
UÊ

S 
РУ

СС
КИ

Й 
EN

GL
IS

H 
FR

AN
ÇA

IS
 

DE
UT

SC
H 

NE
DE

RL
AN

DS
 

IT
AL

IA
NO

 
TÜ

RK
ÇE

 
PO

LS
KI

 
ΕΛ

ΛΗ
ΝΙ

ΚΑ
 

 WAE NEO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP .................................................................................................................................................. 2 
2. OGÓLNE INFORMACJE O GŁOŚNIKU .............................................................................................. 2 

2.1. Omówienie przedniego panelu głośnika ....................................................................................... 2 
2.2. Omówienie złączy głośnika ........................................................................................................... 2 

3. KORZYSTANIE Z GŁOŚNIKA .............................................................................................................. 3 
3.1. Parowanie urządzenia Bluetooth®................................................................................................ 3 
3.2. Podłączanie innego źródła muzyki................................................................................................ 4 
3.3. Włączanie i ładowanie głośnika .................................................................................................... 4 
3.4. Ustawianie głośnika ...................................................................................................................... 4 

4. APLIKACJA WAE ................................................................................................................................. 5 
4.1. Ustawienia paska świetlnego ........................................................................................................ 5 
4.2. Ustawienia powiadomień .............................................................................................................. 6 

5. ELEMENTY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ....................................................... 7 
5.1. Zawartość opakowania ................................................................................................................. 7 
5.2. Dane techniczne............................................................................................................................ 7 
5.3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................................ 7 

6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ...................................................................................................... 8 
7. WSPARCIE TECHNICZNE ................................................................................................................. 10 
8. INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI DLA KLIENTA ............................................................. 11 

Odpowiedzialność ................................................................................................................................... 11 
9. CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE I ZALECENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA ......................... 12 
 



WAE NEO 

2/12 — instrukcja obsługi 

1. WSTĘP 
Dziękujemy za zakup głośnika bezprzewodowego Hercules WAE. Umożliwia on słuchanie muzyki z 
urządzenia z systemem iOS lub dowolnego innego urządzenia wyposażonego w technologię łączności 
bezprzewodowej Bluetooth® oraz zapewnia pełną swobodę przemieszczania się ze słuchanymi 
utworami. 

2. OGÓLNE INFORMACJE O GŁOŚNIKU 
2.1. Omówienie przedniego panelu głośnika 

Na przednim panelu głośnika znajdują się następujące przyciski i kontrolki: 

 
(1) Przycisk włączania/wyłączania i kontrolka 

stanu akumulatora: 
- Świeci światłem stałym, gdy głośnik jest 

włączony. 
- Miga podczas ładowania akumulatora głośnika. 
-  Miga szybko, gdy poziom naładowania 

akumulatora spadnie poniżej 20%. 
-  Nie świeci, gdy głośnik jest wyłączony. 

(2) Przycisk zwiększania głośności 
(3) Przycisk zmniejszania głośności 
(4) Pasek świetlny — kontrolka stanu połączenia:  

- Kolor niebieski: funkcja Bluetooth®. 
Szybkie miganie = tryb parowania / miganie 
= brak połączenia / światło stałe = aktywne 
połączenie 

- Kolor zielony: urządzenie podłączone do 
wejścia AUX 

2.2. Omówienie złączy głośnika 
Na tylnym panelu głośnika znajdują się następujące przyciski i złącza: 

 
(5) Przycisk parowania Bluetooth® 
(6) Złącze wejścia AUX (7) Złącze zasilacza 



ES
PA

ÑO
L 

PO
RT

UG
UÊ

S 
РУ

СС
КИ

Й 
EN

GL
IS

H 
FR

AN
ÇA

IS
 

DE
UT

SC
H 

NE
DE

RL
AN

DS
 

IT
AL

IA
NO

 
TÜ

RK
ÇE

 
PO

LS
KI

 
ΕΛ

ΛΗ
ΝΙ

ΚΑ
 

 WAE NEO 

Instrukcja obsługi — 3/12 

3. KORZYSTANIE Z GŁOŚNIKA 
3.1. Parowanie urządzenia Bluetooth® 

„Parowanie” oznacza połączenie smartfonu lub urządzenia Bluetooth® z głośnikiem w celu 
umożliwienia komunikacji. Po sparowaniu dwóch urządzeń w pamięci każdego z nich są zapisywane 
odpowiednie informacje. Urządzenia raz sparowanego z głośnikiem nie trzeba parować ponownie. 

W głośniku WAE NEO można zapisać dane parowania maksymalnie 8 urządzeń. Długie (co najmniej 
5-sekundowe) naciśnięcie przycisku parowania Bluetooth® (5) powoduje wyczyszczenie zapisanej 
listy sparowanych urządzeń. Pasek świetlny (4) miga wówczas 3 razy na niebiesko, a głośnik WAE 
NEO jest gotowy do parowania nowych urządzeń. 
 
Podłączanie pierwszego urządzenia: 

Po pierwszym włączeniu zasilania głośnika automatycznie przechodzi on w tryb parowania: pasek 
świetlny (4) miga szybko na niebiesko.  

 
Włącz funkcję Bluetooth® w urządzeniu. Wejdź do ustawień Bluetooth® w urządzeniu i wybierz z listy 
głośnik WAE NEO. Jeśli urządzenie wyświetli prośbę o podanie hasła, wprowadź 0000. 

Po podłączeniu urządzenia pasek świetlny przez chwilę świeci światłem stałym na niebiesko, a 
następnie wyłącza się. 

Podłączanie urządzeń NFC: 

Włącz głośnik. Upewnij się, że w urządzeniu jest włączona funkcja NFC, a następnie zbliż urządzenie 
do tagu NFC znajdującego się na górnym panelu głośnika WAE NEO. 

Wykrywanie może potrwać do 10 sekund. Po wyświetleniu stosownej prośby potwierdź parowanie. 

Uwaga: w celu zaoszczędzenia energii głośnik wyłącza się automatycznie po 5 minutach braku 
połączenia Bluetooth®. Aby włączyć głośnik ponownie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania (1). 

Podłączanie dodatkowych urządzeń: 

1 Aby połączyć głośnik z innym urządzeniem, naciśnij przycisk parowania Bluetooth® (5) w 
głośniku. Pasek świetlny (4) zacznie szybko migać. 

2 Włącz funkcję Bluetooth® w urządzeniu. Wejdź do ustawień Bluetooth® w urządzeniu i 
wybierz z listy głośnik WAE NEO. 
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3.2. Podłączanie innego źródła muzyki 
Do głośnika można podłączyć dowolne źródło muzyki, na przykład iPod, inny odtwarzacz MP3 lub 
telefon komórkowy. W tym celu: 

1 Podłącz jedną końcówkę kabla z dwoma męskimi złączami minijack 3,5 mm (do nabycia 
osobno) do wejścia AUX (6), a drugą końcówkę — do wyjścia audio w źródle muzyki. 

2 Ustaw w zewnętrznym źródle muzyki maksymalną głośność i za pomocą przycisków 
głośności w głośniku wyreguluj głośność dźwięku. 

Uwaga: aby wrócić do trybu Bluetooth®, wystarczy odłączyć kabel ze złączami minijack. 

3.3. Włączanie i ładowanie głośnika 
Po pierwszym wyjęciu głośnika z opakowania należy go naładować. 

Podłącz znajdujący się w zestawie kabel Micro USB/USB do złącza zasilacza (7) znajdującego się z 
tyłu głośnika oraz do portu USB zasilacza, a następnie podłącz zasilacz do gniazda elektrycznego. 

Kontrolka stanu akumulatora (1) miga przez cały czas ładowania. 

 
 

3.4. Ustawianie głośnika 
Wewnątrz budynków jakość dźwięku wytwarzanego przez głośnik bezprzewodowy Hercules zależy od 
tego, w którym miejscu pomieszczenia głośnik się znajduje. 
W przypadku przenoszenia głośnika z jednego pomieszczenia do drugiego pamiętaj o następujących 
kwestiach: 
• Chcąc uzyskać najlepszy możliwy dźwięk, ustaw głośnik na półce, meblu, biurku lub innej 

płaskiej powierzchni na wysokości 70–120 cm od podłogi. 
• Najlepiej jest ustawić głośnik w pobliżu ściany, aby wzmocnić brzmienie basów. Im większa 

odległość głośnika od ściany, tym niższy poziom basów. 
• Działający głośnik powinien zawsze stać na podstawie: każde inne położenie skutkuje 

pogorszeniem jakości dźwięku. 
• Nie ustawiaj głośnika w wąskiej, zamkniętej przestrzeni, ponieważ spowoduje to pogorszenie 

jakości dźwięku. 
 
Na zewnątrz budynków dźwięk rozprasza się bardziej, co prowadzi do pogorszenia jego jakości. Aby 
złagodzić skutki rozproszenia dźwięku, ustaw głośnik blisko siebie. 
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4. APLIKACJA WAE 
Aplikacja WAE jest dostępna bezpłatnie na stronie App Store firmy Apple i na stronie Google Play. W 
aplikacji dostępne są następujące funkcje: 

- Odtwarzacz audio umożliwiający odtwarzanie 
wszystkich plików znajdujących się w bibliotece 
muzycznej oraz plików z usług strumieniowych 
(Spotify, Deezer, SoundCloud…) 

- Korektor 

- Zaawansowane funkcje sterowania głośnikiem 
bezpośrednio w aplikacji 

- Tryb gotowości 

- Ustawienia paska świetlnego 

 

4.1. Ustawienia paska świetlnego 
Aplikacja WAE umożliwia dostosowywanie efektów paska świetlnego. 

 

Tryb Party (Impreza): kolor i natężenie światła 
zmieniają się automatycznie w rytm muzyki. 

 

 

Tryb Custom (Niestandardowe): gdy wybierzesz 
kolor, jego natężenie będzie zmieniać się 
automatycznie w rytm muzyki. 

Możesz określić do 3 ulubionych kolorów. W tym 
celu wybierz żądany kolor, a następnie dotknij 
przycisku gwiazdki na ekranie. 
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Tryb Mood (Nastrój): umożliwia dostosowanie 
koloru i natężenia światła w głośniku. 

Możesz określić do 3 ulubionych kolorów. W tym 
celu wybierz żądany kolor, a następnie dotknij 
przycisku gwiazdki na ekranie. 

 
Przesuwając górny suwak w położenie OFF 
(WYŁ.), możesz wyłączyć pasek świetlny. 

4.2. Ustawienia powiadomień 

 

W aplikacji WAE można włączyć powiadomienia 
informujące o alertach wyświetlanych w 
telefonie: nieodebrane połączenie, SMS, 
Facebook, Twitter lub odebranie wiadomości e-
mail. 

 

Poszczególnymi typami powiadomień (również 
niewłączonymi) można zarządzać niezależnie, 
zmieniając ponadto ich kolory. 



ES
PA

ÑO
L 

PO
RT

UG
UÊ

S 
РУ

СС
КИ

Й 
EN

GL
IS

H 
FR

AN
ÇA

IS
 

DE
UT

SC
H 

NE
DE

RL
AN

DS
 

IT
AL

IA
NO

 
TÜ

RK
ÇE

 
PO

LS
KI

 
ΕΛ

ΛΗ
ΝΙ

ΚΑ
 

 WAE NEO 

Instrukcja obsługi — 7/12 

5. ELEMENTY I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA 

5.1. Zawartość opakowania 
 1 głośnik bezprzewodowy Hercules 
 1 zasilacz USB 
 1 kabel Micro USB/USB 
 Instrukcja obsługi 

5.2. Dane techniczne 
Maksymalna moc wyjściowa 15 W RMS  
Pasmo przenoszenia 80 Hz–20 kHz 
Technika transmisji Bluetooth® 3.0 i AD2P 
Wymiary 340 mm (szer.) x 140 mm (gł.) x 120 mm (wys.) 
Czas działania akumulatora - Z efektami świetlnymi: 8 godzin przy 80% głośności 

maksymalnej 
- Bez efektów świetlnych: 15 godzin przy 80% głośności 

maksymalnej 
Elementy - 1 wejście AUX (minijack 3,5 mm) 

- 2 przyciski głośności 
- 1 przycisk parowania Bluetooth® 
- 1 złącze Micro USB do podłączania zasilacza USB 

Akumulator Akumulator litowo-polimerowy 
Zasilacz Prąd zmienny/stały 5V – 2 A 

5.3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
- Ustaw głośnik na płaskiej powierzchni, aby wyeliminować ryzyko jego upadku. 
- Nie otwieraj głośnika, ponieważ grozi to uszkodzeniem jego elementów wewnętrznych. 
- Głośnik jest przeznaczony do użytku w klimacie umiarkowanym. 
- Aby uniknąć ryzyka pożaru i wyładowań elektrycznych, głośnik należy trzymać z dala od: 

- deszczu i wilgoci oraz wszelkich płynów (wody, środków chemicznych i innych cieczy); 
- źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piecyki i inne urządzenia wytwarzające ciepło (w tym 

wzmacniacze); 
- bezpośredniego światła słonecznego. 

- Nie ustawiaj głośnika w miejscu, w którym byłby narażony na zachlapanie wodą. 
- Nigdy nie stawiaj na głośniku przedmiotów wypełnionych płynem (kieliszków, wazonów itp.). 
- Nigdy nie stawaj na głośniku źródeł nieosłoniętego płomienia (np. świec). 
- Jeśli nie zamierzasz korzystać z głośnika przez dłuższy czas, całkowicie go odłącz i wyłącz go. 
- Chcąc wyczyścić głośnik, najpierw go odłącz i wyłącz. Czyść go wilgotną szmatką i unikaj 

stosowania środków czyszczących w aerozolu. 
- Oznaczenia znajdują się pod spodem głośnika. 
- Wymieniając zasilacz lub akcesoria głośnika, przestrzegaj specyfikacji producenta lub jego 

autoryzowanego przedstawiciela. 
- Produkt nie zawiera elementów wewnętrznych przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. 

Czynności serwisowe może wykonywać wyłącznie producent lub jego autoryzowany przedstawiciel. 
- Korzystaj wyłącznie z zasilacza o typie określonym w niniejszej instrukcji oraz następujących 

parametrach znamionowych: wejście: prąd zmienny 100/240 V, 50/60 Hz, 0,5 A; wyjście: prąd stały 
5 V, 2 A. 

OSTRZEŻENIE: ZAGROŻENIE WYBUCHEM W PRZYPADKU WYMIANY AKUMULATORA NA 
AKUMULATOR/BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU. PRZESTRZEGAJ INSTRUKCJI 
DOTYCZĄCYCH UTYLIZACJI AKUMULATORÓW. 
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6. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 
Problem Możliwe rozwiązania 

Głośnik nie włącza się • Akumulator może być rozładowany. Podłącz głośnik do gniazda 
elektrycznego, aby naładować akumulator i móc włączyć głośnik. 

• Sprawdź, czy do gniazda elektrycznego, do którego podłączony jest 
głośnik, jest doprowadzone zasilanie z sieci elektrycznej. 

Głośnik sygnalizuje 
połączenie (pasek świetlny 
(4) świeci na niebiesko), 
ale nie słychać dźwięku 

• Wyłącz wszystkie sparowane urządzenia znajdujące się w pobliżu lub 
wyłącz w nich funkcję Bluetooth®, a następnie ponownie podłącz 
urządzenie, którego chcesz używać do odtwarzania. 

• Wyłącz głośnik Hercules przez naciśnięcie przycisku 
włączania/wyłączania (1), a następnie włącz głośnik ponownie, jeszcze 
raz naciskając przycisk włączania/wyłączania (1). 

Z głośnika nie słychać 
dźwięku pochodzącego z 
urządzenia Bluetooth® 

• Sprawdź, czy w głośniku nie jest wyłączony dźwięk i czy nie jest 
ustawiony minimalny poziom głośności. 

• Sprawdź, czy źródło Bluetooth® jest aktywne i czy ustawienie głośności 
nie jest zbyt niskie. 

• Urządzenie Bluetooth® może być poza zasięgiem: zbliż je do głośnika. 
• Wyłącz głośnik Hercules przez naciśnięcie przycisku 

włączania/wyłączania (1), a następnie włącz głośnik ponownie, jeszcze 
raz naciskając przycisk włączania/wyłączania (1). 

Z głośnika nie słychać 
dźwięku pochodzącego ze 
źródła dodatkowego  

• Sprawdź, czy urządzenie podłączone do wejścia AUX (6) jest włączone i 
czy jest w nim odtwarzany utwór. 

• Zwiększ głośność w urządzeniu podłączonym do wejścia AUX. 
• Zwiększ głośność w głośniku. 

Nie mogę połączyć 
głośnika ze sparowanym 
urządzeniem Bluetooth® 

• Jeśli urządzenie wyświetli prośbę o podanie hasła, wprowadź 4 zera 
(0000). 

• Wyłącz głośnik Hercules przez naciśnięcie przycisku 
włączania/wyłączania (1), a następnie włącz głośnik ponownie, jeszcze 
raz naciskając przycisk włączania/wyłączania (1). 

• Usuń głośnik Hercules WAE® z listy sparowanych urządzeń w urządzeniu 
Bluetooth® (więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi urządzenia). 
Następnie ponownie sparuj głośnik i urządzenie. 

Nie mogę sparować 
głośnika Hercules z moim 
urządzeniem Bluetooth® 

• Naciśnij przycisk parowania Bluetooth® (5) w głośniku, aby włączyć tryb 
parowania. 

• Sprawdź, czy w urządzeniu, które chcesz sparować, jest włączona 
funkcja Bluetooth®. 

• Urządzenie Bluetooth® może być poza zasięgiem: zbliż je do głośnika. 
• Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth® obsługuje transmisję audio (protokół 

AD2P). 
• Odsuń urządzenie Bluetooth® i/lub głośnik od innych urządzeń mogących 

powodować zakłócenia: telefonów bezprzewodowych, kuchenek 
mikrofalowych, routerów WiFi i wszystkich innych urządzeń Bluetooth®. 

• Jeśli to możliwe, wyłącz wszystkie pozostałe urządzenia Bluetooth® 
znajdujące się w pobliżu lub wyłącz w nich funkcję Bluetooth®. 

• Wyłącz głośnik Hercules przez naciśnięcie przycisku 
włączania/wyłączania (1), a następnie włącz głośnik ponownie, jeszcze 
raz naciskając przycisk włączania/wyłączania (1). 

• Wyczyść zapisaną w głośniku listę sparowanych urządzeń: naciśnij 
przycisk parowania Bluetooth® (5) i przytrzymaj go przez co najmniej 5 
sekund. Pasek świetlny (4) zamiga wówczas 3 razy na niebiesko, a 
głośnik WAE NEO będzie gotowy do parowania nowych urządzeń. 
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Słaba jakość dźwięku w 
trybie źródła dodatkowego 
(AUX) 

• Zmniejsz głośność w źródle dodatkowym. 
• Sprawdź, czy umieszczony na kablu wtyk minijack 3,5 mm jest 

prawidłowo podłączony do wejścia AUX (6) z tyłu głośnika. 

Słaba jakość dźwięku w 
trybie Bluetooth®  

• Urządzenie Bluetooth® może być poza zasięgiem: zbliż je do głośnika. 
• Odsuń urządzenie Bluetooth® i/lub głośnik od innych urządzeń mogących 

powodować zakłócenia: telefonów bezprzewodowych, kuchenek 
mikrofalowych, routerów WiFi i wszystkich innych urządzeń Bluetooth®. 

• Jeśli w urządzeniu Bluetooth® jest jednocześnie uruchomionych kilka 
aplikacji, zamknij mniej ważne z nich. Jednoczesne działanie wielu 
aplikacji zmniejsza ilość zasobów wewnętrznych potrzebnych do 
przesyłania dźwięku. 

• Wyłącz sieć WiFi. 
• Usuń sparowanie między urządzeniem Bluetooth® i głośnikiem, a 

następnie sparuj je ponownie. Czynność ta powinna wyeliminować 
ewentualne problemy powstałe podczas pierwotnego parowania. 
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7. WSPARCIE TECHNICZNE 
Jeśli będziesz mieć problem z zakupionym produktem, wejdź na stronę http://ts.hercules.com i 
wybierz swój język. Znajdziesz na niej wiele funkcjonalnych narzędzi (FAQ, najnowsze wersje 
sterowników i oprogramowania), które mogą pomóc w rozwiązaniu problemu. Jeśli problem nadal 
będzie istniał, możesz skontaktować się z działem wsparcia technicznego Hercules („Wsparcie 
techniczne”): 
Wysyłając e-mail: 
By móc skontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego przez e-mail, musisz się najpierw 
zarejestrować na stronie internetowej http://ts.hercules.com/. Udzielone informacje pomogą naszym 
technikom w jak najszybszym rozwiązaniu twojego problemu. 
Kliknij na Product Registration (Rejestracja produktu) i postępuj zgodnie z poleceniami 
pojawiającymi się na ekranie. Jeśli już zarejestrowałeś swój produkt, wpisz swoje dane w pola 
Username (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło), a następnie kliknij na Login (Zaloguj). 
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8. INFORMACJE DOTYCZĄCE GWARANCJI DLA 
KLIENTA 
Firma Guillemot Corporation S.A. („Guillemot”) udziela klientowi obowiązującej na całym świecie 
gwarancji, że niniejszy produkt Hercules będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez 
okres gwarancji równy limitowi czasu, w którym klient może występować z roszczeniami z tytułu wad 
niniejszego produktu. W krajach Unii Europejskiej jest to okres dwóch (2) lat od dostarczenia produktu 
Hercules. W innych krajach okres gwarancji jest równy limitowi czasu, w którym klient może 
występować z roszczeniami z tytułu wad produktu Hercules zgodnie z przepisami obowiązującymi w 
kraju, w którym klient mieszkał w dniu zakupu produktu Hercules. (Jeśli przepisy danego kraju nie 
przewidują występowania z takimi roszczeniami, okres gwarancji będzie wynosić jeden (1) rok od 
pierwotnej daty zakupu produktu Hercules).  
Jeśli w okresie gwarancji wystąpią objawy mogące świadczyć o wadzie produktu, należy niezwłocznie 
skontaktować się z działem pomocy technicznej, który wskaże dalszy sposób postępowania. W razie 
potwierdzenia wady produkt należy zwrócić w punkcie zakupu (lub innym miejscu wskazanym przez 
dział pomocy technicznej). 
W ramach niniejszej gwarancji wadliwy produkt zostanie naprawiony lub wymieniony, zgodnie z 
decyzją działu pomocy technicznej. Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, całkowita 
odpowiedzialność firmy Guillemot i jej podmiotów zależnych (łącznie z odpowiedzialnością za szkody 
wtórne) ogranicza się do naprawy lub wymiany produktu Hercules. Jeśli zezwala na to obowiązujące 
prawo, firma Guillemot wyłącza wszelkie gwarancje pokupności i przydatności do określonego celu. 
Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa klienta wynikające z przepisów dotyczących sprzedaży dóbr 
konsumenckich. 
Niniejsza gwarancja nie obowiązuje: (1) w przypadku, gdy produkt został zmodyfikowany, otwarty, 
zmieniony albo uszkodzony na skutek nieodpowiedniego lub nadmiernego użytkowania, niedbałości, 
wypadku, normalnego zużycia lub z innego powodu niezwiązanego z wadą materiałową ani 
produkcyjną; (2) w razie nieprzestrzegania instrukcji podanych przez dział pomocy technicznej; (3) w 
odniesieniu do oprogramowania niewydanego przez firmę Guillemot, jako że oprogramowanie to jest 
objęte szczegółową gwarancją zapewnianą przez jego wydawcę; (4) w przypadku sprzedania produktu 
na aukcji publicznej. 
Niniejsza gwarancja nie podlega przeniesieniu. 

Odpowiedzialność 
Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, firma Guillemot Corporation S.A. („Guillemot”) i jej podmioty 
zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez co najmniej jeden z 
następujących czynników: (1) modyfikację lub otwarcie produktu bądź wprowadzenie w nim zmian; (2) 
nieprzestrzeganie instrukcji montażu; (3) nieodpowiednie lub nadmierne użytkowanie, niedbałość, 
wypadek (na przykład uderzenie); (4) normalne zużycie. Jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, 
firma Guillemot i jej podmioty zależne nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody niezwiązane z 
wadą materiałową lub produkcyjną produktu. 
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9. CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE I ZALECENIA 
DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA 

Gdy użyteczność tego produktu dobiegnie końca, nie należy go wyrzucać razem z 
odpadami domowymi, lecz odnieść go do wyspecjalizowanego punktu zbiórki 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), gdzie zostanie on 
poddany recyklingowi. 
Potwierdza to symbol, jaki znajduje się na produkcie, podręczniku użytkownika lub 
opakowaniu. 
Zależnie od ich rodzaju wiele surowców można odzyskać. Recykling i inne formy 
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znacznie pomagają 
chronić środowisko naturalne. 

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat najbliższego punktu zbiórki, należy skontaktować 
się z lokalnymi władzami. 

Informacje dotyczące utylizacji 

1) Jeśli na produkcie znajduje się symbol przekreślonego kubła na odpady, oznacza to, że produkt 
spełnia standardy określone w dyrektywie Unii Europejskiej 2002/96/WE. 

2) Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa 
domowego, ale oddać do utylizacji w punkcie zbiórki wyznaczonym przez władze centralne lub 
lokalne. 

3) Właściwa utylizacja zużytego produktu przyczyni się do ograniczenia jego negatywnego wpływu 
na środowisko i zdrowie ludzi. 

4) Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwego sposobu utylizacji produktu, skontaktuj się z 
miejscowymi władzami, zakładem oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został zakupiony. 

 
Znaki towarowe 
Hercules® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Guillemot Corporation S.A. Nazwa i logo 
marki Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth® SIG, Inc. OS jest znakiem 
towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w USA i/lub innych krajach i jest 
używany na podstawie licencji. Wszystkie inne znaki towarowe i nazwy marek są za takie uznawane i 
stanowią własność odpowiednich podmiotów. Ilustracje nie są wiążące prawnie. 

Deklaracja zgodności z dyrektywami UE 

Niniejszym GUILLEMOT CORPORATION oświadcza, że urządzenie WAE NEO jest zgodne z 
istotnymi wymogami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację 
zgodności można sprawdzić pod następującym adresem: 
http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf 
 

 
Hercules jest oddziałem firmy Guillemot Corporation. 

Prawa autorskie 
© Guillemot Corporation S.A. 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Niniejszej publikacji nie wolno powielać w całości ani w części, streszczać, przesyłać, przepisywać, 
przechowywać w systemie wyszukiwania informacji ani tłumaczyć na jakikolwiek język ludzki lub 
komputerowy w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek środkami — elektronicznymi, mechanicznymi, 
magnetycznymi, przez fotokopiowanie, rejestrowanie, ręcznie lub w inny sposób — bez uprzedniej 
pisemnej zgody firmy Guillemot Corporation S.A. 

http://www.hercules.com/certificates/wireless_speaker/DoC-WAE-NEO.pdf

	1. WSTĘP
	2. Ogólne informacje o głośniku
	2.1. Omówienie przedniego panelu głośnika
	2.2. Omówienie złączy głośnika

	3. KORZYSTANIE Z GŁOŚNIKA
	3.1. Parowanie urządzenia Bluetooth®
	3.2. Podłączanie innego źródła muzyki
	3.3. Włączanie i ładowanie głośnika
	3.4. Ustawianie głośnika

	4.  APLIKACJA WAE
	4.1. Ustawienia paska świetlnego
	4.2. Ustawienia powiadomień

	5.  Elementy i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
	5.1. Zawartość opakowania
	5.2. Dane techniczne
	5.3. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

	6. Rozwiązywanie problemów
	7.  WSPARCIE TECHNICZNE
	8.  Informacje dotyczące gwarancji dla klienta
	Odpowiedzialność

	9.  CERTYFIKATY ŚRODOWISKOWE I ZALECENIA DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA
	Prawa autorskie



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


