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 مقدمة 1.
باستخدام السماعة، يمكنك االستماع إلى الموسيقى الخاصة بك  .الالسلكية Hercules WAE سماعة شراء على لك شكًرا

 الالسلكية والتجول بكامل حريتك مع الموسيقى الخاصة بك. ®Bluetoothو من جهاز آخر تتوفر به تقنية أ iOSمن جهاز 

 السماعة على عامة نظرة 2.

 للسماعة األمامي الوجه على عامة نظرة 1.2.
 توجد األزرار والمؤشرات التالية على الوجه األمامي للسماعة:

 
 ة البطارية:مؤشر زر تشغيل/إيقاف التشغيل وحال (1)
 يضيء باستمرار عند تشغيل السماعة -
 يومض عند شحن السماعة -
يومض سريًعا عند انخفاض مستوى البطارية ألقل من   -

20% 
 يتوقف عند إيقاف تشغيل السماعة  -

 زر رفع الصوت (2)
 زر خفض الصوت (3)
  مؤشر حالة االتصال: –دليل ضوئي  (4)
سريًعا = وضع يومض  .®Bluetooth  ميزة :أزرق -

 اإلقران / يومض = غير متصل / يضيء = متصل
 المدخل اإلضافي متصل :أخضر -

 السماعة تحكم عناصر على عامة نظرة 2.2.
 توجد األزرار وعناصر التحكم التالية على الوجه الخلفي للسماعة:

 
 ®Bluetoothزر إقران  (5)
 موصل مهايئ الطاقة )7( موصل المدخل اإلضافي (6)
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 السماعة استخدام 3.

 Bluetooth® جهاز إقران 1.3.
 تخزين يتم جهازين، إقران عند .اتصال إلنشاء بالسماعة، ®Bluetooth جهاز أو ذكي هاتف توصيل" اإلقران" يعني

بمجرد إقران جهاز مع السماعة، ال تكون هناك حاجة إلقرانه مرة  .الجهازين كال ذاكرتي في الصلة ذات المعلومات
 أخرى.

 أو ثوانٍ  5 لمدة( المطول الضغط يعمل .أجهزة 8 إلى عددها يصل ألجهزة إقران معلومات WAE NEO يخزن أن يمكن
 3 )4(يومض الدليل الضوئي  .بالفعل إقرانها تم التي األجهزة قائمة مسح على )5( ®Bluetooth إقران زر على) أكثر

 ان أجهزة جديدة.قادر على إقر WAE NEOمرات باللون األزرق، حينئذ يكون 
 

 توصيل أول جهاز:

سريًعا  )4(يومض الدليل الضوئي  :تلقائيًا اإلقران وضع في السماعة تكون مرة، ألول بك الخاصة السماعة تشغيل عند
  باللون األزرق.

 
 WAE سماعة وحدد بالجهاز الخاصة ®Bluetooth إعدادات إلى بالوصول قم .جهازك على ®Bluetooth ميزة تمكين
NEO 0000إذا طالبك الجهاز بكلمة مرور، فأدخل  .القائمة من بك الخاصة. 

 بمجرد توصيل جهازك، يضيء الدليل الضوئي باستمرار باللون األزرق، ثم ينطفئ.

 ):NFCتوصيل أجهزة التواصل قريب المدى (

الموجودة على الوجه  NFCفي جهازك، ثم ضع الجهاز بالقرب من عالمة  NFCتأكد من تمكين ميزة  .السماعة بتشغيل قم
 .WAE NEOالعلوي من سماعة 

 قم بتأكيد اإلقران، عند المطالبة بذلك. .ثوانٍ  10 حتى االكتشاف يستغرق قد

اضغط على الزر .®Bluetooth  اتصال بدون دقائق 5 مرو بعد تلقائيًا السماعة تشغيل إيقاف يتم الطاقة، لحفظ :مالحظة
 السماعة مرة أخرى. لتشغيل )1(تشغيل/إيقاف التشغيل 

 توصيل أجهزة إضافية:
 الدليل يبدأ .السماعة على )Bluetooth® )5 إقران زر على اضغط أخرى، بأجهزة السماعة لتوصيل -1

 .سريًعا الوميض في )4( الضوئي

 وحدد بالجهاز الخاصة ®Bluetooth إعدادات إلى بالوصول قم .جهازك على ®Bluetooth ميزة تمكين -2
 .القائمة من بك لخاصةا WAE NEO سماعة
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 آخر موسيقى مصدر توصيل 2.3.
 هاتف أو MP3 مشغالت من آخر نوع أو iPod المثال، سبيل على :بسماعتك آخر موسيقى مصدر أي توصيل يمكنك
 للقيام بذلك: .جوال

 اإلضافي المدخل بموصل) مضمن غير( أنثى/ذكر) مم 3.5( مصغر مقبس ذو كابل طرفي أحد بتوصيل قم -1
 .بك الخاص الموسيقى مصدر على الصوت بمخرج الكابل من اآلخر الطرف توصيلو ،)6(

 الموجودة الصوت أزرار واستخدم األعلى، الصوت مستوى على الخارجي الموسيقى مصدر بتعيين قم -2
 .الصوت مستوى لضبط السماعة على

 ، فقط قم بفصل الكابل ذو المقبس المصغر.®Bluetoothللرجوع إلى وضع  :مالحظة

 وشحنها السماعة تشغيل 3.3.
 سيتعين عليك شحن السماعة عند إخراجها من علبتها ألول مرة.

على مهايئ  USBفي مؤخرة السماعة، وبمنفذ  )7(المضمن بموصل مهايئ الطاقة  USB/USBقم بتوصيل كابل 
 الطاقة، ثم قم بتوصيل مهايئ الطاقة في مخرج كهربي.

 ملية الشحن.طوال ع )1(يومض مؤشر حالة البطارية 

 
 

 السماعة موضع تحديد 4.3.
 الالسلكية حسب موضعها في الغرفة. Herculesفي الداخل، تختلف جودة صوت سماعة 

 إذا كنت ستنقل السماعة من غرفة إلى غرفة، فيرجى أخذ النقاط التالية في االعتبار:
 على مستوٍ  آخر سطح أي وأ مكتب أو أثاث قطعة أو رف على السماعة ضع ممكن، صوت أفضل على للحصول •

 .األرض من سم 120و 70 بين يتراوح ارتفاع
 الحائط، عن بعيًدا السماعة كانت كلما .الجهير استجابة لتحسين الحائط، من بالقرب السماعة وضع عليك ينبغي •

 .أقل الجهير مستوى كان
 .الصوت جودة فضخ إلى آخر موضع أي سيؤدي :قاعدتها على السماعة وضع عليك يجب التشغيل، أثناء •
 .الصوت جودة انخفاض إلى ذلك سيؤدي حيث مغلق، ضيق مكان في السماعة تضع ال •

 
لتقليل تشتيت الصوت، ضع السماعة بالقرب  .الصوت جودة انخفاض عنه وينتج أعلى الصوت تشتيت يكون الخارج، في

 منك.
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 WAE تطبيق 4.
 يوفر التطبيق الميزات التالية: .Google Playو App Store من رسوم بدون WAE تطبيق يتوفر

 في الموجودة الملفات كافة تشغيل لك يتيح صوت مشغل -
 Spotify( التدفق خدمات ومن لديك الموسيقى مكتبة

 ...)SoundCloudو Deezerو
 المعادل ميزة -
 مباشرةً  التطبيق في للسماعة، متقدمة تحكم عناصر -
 استعداد وضع -
 الضوئي الدليل إعدادات -

 

 الضوئي الدليل داتإعدا 1.4.
 تخصيص مؤثرات الدليل الضوئي. WAEيتيح لك تطبيق 

 

يختلف اللون والشدة تلقائيًا حسب  :)حفل(  Party الوضع
 ضربات الموسيقى.

 

حدد لونًا، وسيتغير لونه  :)مخصص( Custom الوضع
 وشدته تلقائيًا حسب ضربات الموسيقى.

ذلك، حدد للقيام ب .مفضلة ألوان 3 حتى تحديد يمكنك
 اللون، ثم المس زر النجمة على الشاشة.
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تخصيص لون  :)المزاجية الحالة(  Mood الوضع
 السماعة وشدة اإلضاءة.

للقيام بذلك، حدد  .مفضلة ألوان 3 حتى تحديد يمكنك
 اللون، ثم المس زر النجمة على الشاشة.

 
إليقاف  OFFقم بتعيين شريط التمرير العلوي على وضع 

 لدليل الضوئي.تشغيل ا

 اإلشعار إعدادات 2.4.
 

 

 تتيح بحيث اإلشعارات تمكين يمكنك ،WAE تطبيق في
مكالمة لم يتم  :الهاتف على تنبيه عرضيتم  عندما معرفة

استالم أو  Twitterأو  Facebookأو  SMSالرد عليها أو 
 بريد إلكتروني.

 

سواء  :مستقل بشكل اإلشعارات من نوع كل إدارة يمكنك
 ان ممّكًنا أم ال، واختيارك للون.ك
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 الميزات وتعليمات السالمة 5.

 العلبة محتويات 1.5.
  سماعةHercules ةيالالسلك 
  مهايئ طاقةUSB 
  كابلUSB/USB صغير 
 دليل المستخدم 

 المواصفات 2.5.
  واط جذر متوسط المربع 15 الحد األقصى لطاقة الخرج

 زكيلو هرت 20 –هرتز  80 استجابة التردد
 AD2Pو ®Bluetooth تقنية النقل

 )طولمم ( 120) × ارتفاعمم ( 140) × عرضمم ( 340 األبعاد
% 80 نسبة عند ساعات 8 :الضوء مؤثرات استخدام عند - عمر البطارية

 الصوت لمستوى األقصى الحد من
 نسبة عند ساعة 15 :الضوء مؤثرات استخدام بدون -

 الصوت لمستوى األقصى الحد من% 80
 )مصغر مقبس مم 3.5( إضافي مدخل - يزاتالم

 الصوت لمستوى زرين -
 ®Bluetooth إقران زر -
 USB طاقة لمهايئ صغير USB موصل -

 بطارية ليثيوم بوليمر قابلة إلعادة الشحن البطارية
 أمبير 2 –تيار متردد/مستمر  مورد الطاقة
 السالمة تعليمات 3.5.

 ط السماعة.ضع السماعة على سطح مستٍو، لتجنب خطر سقو -
 ال تفتح السماعة الخاصة بك، حتى ال تخاطر بإتالف المكونات الداخلية. -
 الغرض من السماعة هو استخدامها في بيئة معتدلة. -
 لتجنب أخطار الحريق أو التفريغ الكهربي، احفظ السماعة بعيًدا عن: -

 لكيماوية أو أي سوائل أخرى)األمطار أو الرطوبة، فضالً عن كافة السوائل (الماء أو المنتجات ا -
 مصادر الحرارة كالمدفئة أو الفرن أو أي أجهزة يصدر عنها حرارة (بما في ذلك المضخمات)، -
 أشعة الشمس المباشرة. -

 ال تعرض السماعة للماء أو قطرات الماء أو الرذاذ. -
 ال تضع أي شيء مملوء بالسائل (كوب أو زهرية...) فوق السماعة. -
 ي مصدر لهب مفتوح (كشمعة) فوق السماعة.ال تضع أ -
 قم بإيقاف تشغيل السماعة وفصل الطاقة عنها بالكامل إذا لم تكن تخطط الستخدامها لفترات طويلة. -
استخدم قطعة قماش مبللة وتجنب استخدام منظفات  .تنظيفها قبل عنها الطاقة وفصل السماعة تشغيل بإيقاف قم -

 اإليروسول.
 على الجانب السفلي من السماعة. توجد العالمات -
 يمكنك استبدال مورد طاقة للسماعة أو ملحقاتها طبقًا لمواصفات الشركة المصنعة أو الممثلين المعتمدين لديها. -
يجب إجراء عمليات الصيانة بواسطة  .المستخدم بواسطة إصالحها يمكن داخلية قطع على المنتج هذا يحتوي ال -

 مثلين المعتمدين لديها.الشركة المصنعة أو الم
 فولت 100/240 الدخل: :التالية التصميم بميزات الدليل، هذا في إليه المشار النوع من طاقة مهايئ سوى تستخدم ال -

 .أمبير 2 مستمر، تيار فولت 5 :الخرج أمبير؛ 0.5 هرتز، 50/60 متردد، تيار
اتبع التعليمات  .صحيح غير بطارية بنوع ستبدالهاا حالة في البطارية انفجار لخطر للتعرض احتمال هناك :تحذير

 الخاصة بالتخلص من البطاريات.
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 وإصالحها المشكالت استكشاف 6.

 الحلول المحتملة المشكلة

 البطارية لشحن كهربي مخرج في السماعة بتوصيل قم .تماًما فارغة البطارية تكون قد • ال يتم تشغيل السماعة
 .السماعة تشغيل وقم

 .الرئيسي الكهربي بالتيار موصل السماعة به المتصل الكهربي المخرج أن من تأكد •
تشير السماعة إلى وجود اتصال 

 )4((يضيء الدليل الضوئي 
باللون األزرق)، لكن ال يوجد 

 صوت مسموع

 ، ®Bluetooth ميزة بتعطيل قم أو المنطقة في المقترنة األجهزة كافة تشغيل بإيقاف قم •
 .التشغيل في استخدامه تريد الذي الجهاز توصيل بإعادة قم ثم

 قم ثم ،)1( التشغيل إيقاف/تشغيل زر على بالضغط Hercules سماعة تشغيل بإيقاف قم •
 .أخرى مرة) 1( التشغيل إيقاف/تشغيل زر على بالضغط أخرى مرة بتشغيلها

ال يمكن سماع صوت من جهاز 
Bluetooth® على السماعة 

 .األدنى الحد على الصوت مستوى تعيين وعدم عةالسما صوت تعطيل عدم من تأكد •
 .كافٍ  مستوىً  على الصوت وتعيين ®Bluetooth مصدر تنشيط من تأكد •
 .السماعة من قربه .النطاق خارج بك الخاص ®Bluetooth جهاز يكون قد •
 قم ثم ،)1( التشغيل إيقاف/تشغيل زر على بالضغط Hercules سماعة تشغيل بإيقاف قم •

 .أخرى مرة) 1( التشغيل إيقاف/تشغيل زر على بالضغط خرىأ مرة بتشغيلها
ال يمكن سماع صوت من 

  المصدر اإلضافي على السماعة
 قيد مساًرا هناك وأن التشغيل قيد )6( اإلضافي بالمدخل المتصل الجهاز أن من تأكد •

 .التشغيل
 .اإلضافي المدخل بموصل المتصل الجهاز على الصوت مستوى برفع قم •
 .السماعة صوت مستوى بزيادة قم •

ال يمكنني توصيل السماعة 
 المقترن ®Bluetoothبجهاز 

  ).0000( أصفار 4 فأدخل مرور، كلمة بإدخال الجهاز طالبك إذا •
 ،)1( التشغيل إيقاف/تشغيل زر على بالضغط Hercules سماعة تشغيل بإيقاف قم •

 .أخرى مرة) 1( التشغيل إيقاف/تشغيل زر على بالضغط أخرى مرة بتشغيلها قم ثم
 جهاز على المخزنة المقترنة األجهزة قائمة من ®Hercules WAE سماعة بإزالة قم •

Bluetooth® دليل إلى الرجوع يرجى المعلومات، من مزيد على للحصول( بك الخاص 
 .أخرى مرة والجهاز السماعة بإقران قم ثم، ).بجهازك الخاص المستخدم

ال يمكنني إقران السماعة بجهاز 
Bluetooth® الخاص بي 

 .اإلقران وضع لتمكين )5( بالسماعة الخاص ®Bluetooth إقران زر على اضغط •
 .إقرانه تريد الذي الجهاز على ®Bluetooth ميزة تمكين من تأكد •
 .السماعة من قربه .النطاق خارج بك الخاص ®Bluetooth جهاز يكون قد •
 ).AD2P بروتوكول( وتالص نقل يدعم بك الخاص ®Bluetooth جهاز أن من تأكد •
 أن يمكن أخرى أجهزة أي عن بعيًدا السماعة أو/و بك الخاص ®Bluetooth جهاز ابعد •

 أجهزة وكافة WiFi وموجهات الميكروويف وأفران الالسلكية الهواتف :تداخالً  تسبب
Bluetooth® األخرى. 

 تعطيل وأ المنطقة، في األخرى ®Bluetooth أجهزة كافة تشغيل بإيقاف قم أمكن، إن •
 .بها الخاصة ®Bluetooth ميزة

 قم ثم ،)1( التشغيل إيقاف/تشغيل زر على بالضغط Hercules سماعة تشغيل بإيقاف قم •
 .أخرى مرة) 1( التشغيل إيقاف/تشغيل زر على بالضغط أخرى مرة بتشغيلها

 على االستمرار مع اضغط :السماعة على المحفوظة المقترنة األجهزة قائمة بمسح قم •
 الدليل يومض .أكثر أو ثوانٍ  5 لمدة )5( بالسماعة الخاص ®Bluetooth اإلقران زر

 أجهزة إقران على قادر WAE NEO يكون حينئذ األزرق، باللون مرات 3 )4( الضوئي
 .جديدة

جودة صوت رديئة في وضع 
 المدخل اإلضافي

 .اإلضافي المصدر على الصوت مستوى اخفض •
 المدخل موصل في بإحكام متوصل بالكابل الخاص مم 3.5 المصغر المقبس أن من تأكد •

 .السماعة مؤخرة في )6( اإلضافي
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جودة صوت رديئة في وضع 
Bluetooth®  

 .السماعة من قربه :النطاق خارج بك الخاص ®Bluetooth جهاز يكون قد •
 أن يمكن أخرى أجهزة أي عن بعيًدا السماعة أو/و بك الخاص ®Bluetooth جهاز ابعد •

 أجهزة وكافة WiFi وموجهات الميكروويف وأفران الالسلكية الهواتف :داخالً ت تسبب
Bluetooth® األخرى. 

 الوقت، نفس في ®Bluetooth جهاز على التشغيل قيد عديدة تطبيقات هناك كان إذا •
 على الوقت نفس في عديدة تطبيقات تشغيل يعمل .ضرورية غير تطبيقات أي فأغلق
 .الصوت لنقل طلوبةالم الداخلية الموارد خفض

 .WiFi شبكة بتعطيل قم •
 كال بإقران قم ثم والسماعة، ®Bluetooth جهاز بين الموجود اإلقران بحذف قم •

 .األولي اإلقران أثناء تحدث التي المشكالت تقليل إلى ذلك يؤدي سوف .مًعا الجهازين
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 الدعم الفني 7.
فمن   وتحديد اللغة. http://ts.hercules.comإلى  إذا واجهت مشكلة مع المنتج الخاص بك، فيرجى االنتقال

هناك ستتمكن من الوصول إلى األدوات المساعدة المتنوعة (األسئلة الشائعة، أحدث إصدارات برامج 
إذا استمرت المشكلة، فيمكنك االتصال بخدمة الدعم   التشغيل والبرامج) التي قد تساعدك في حل مشكلتك.

 الدعم الفني"):(" Herculesالفني لمنتجات 
 عن طريق البريد اإللكتروني:

، يجب أن تقوم أوال بالتسجيل عبر اإلنترنت على البريد اإللكترونيللوصول إلى الدعم الفني الخاص بنا عبر 
حيث ستساعد المعلومات التي ستقدمها الفنيين في حل مشكلتك في  ./http://ts.hercules.comموقع ويب 

 أسرع وقت ممكن.
إذا قمت  ) واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.تسجيل المنتج( Product Registration انقر فوق

) اسم المستخدم( Usernameبتسجيل المنتج بالفعل، فيرجى إدخال معلومات المستخدم في الحقول 
 ).تسجيل الدخول( Login) ثم النقر فوق كلمة المرور( Passwordو
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 لومات ضمان المستهلكعم 8.
") للمستهلك أن Guillemot. العالمية (المشار إليها فيما بعد باسم "Guillemot Corporation S.Aشركة  تضمن

ذا خاليًا من عيوب المواد وعيوب التصنيع، طوال مدة فترة الضمان التي تتوافق مع الفترة ه Herculesيكون منتج 
في دول االتحاد األوروبي، يسري هذا  هذا المنتج أو استبداله.المحددة التي يمكن خاللها المطالبة بالمطابقة السترداد قيمة 

وفي دول أخرى، تتوافق فترة الضمان مع الفترة المحددة للمطالبة  .Hercules ) عامين من تاريخ استالم المنتج 2لمدة (
ند تاريخ شراء المنتج وفقًا للقوانين المعمول بها في الدولة التي كان يقطن بها المستهلك ع Herculesبمطابقة المنتج 

Hercules ) واحد من تاريخ الشراء األصلي 1(في حالة عدم المطالبة في الدولة المعنيّة، ستكون فترة الضمان عام (
  ).Herculesللمنتج 

وإذا ظهر أن المنتج معيبًا خالل فترة الضمان، فاتصل على الفور بالدعم الفني الذي سيرشدك إلى اإلجراءات التي يجب 
 ).الفني يجب إعادة المنتج إلى مكان شرائه (أو أي موقع آخر يشير إليه الدعمفوإذا تم التأكد من وجود العيب،  تتبعها.أن 

 وفي سياق هذا الضمان، يجب إصالح المنتج المعيب الخاص بالمستهلك أو استبداله، وذلك حسب اختيار الدعم الفني.
 Herculesروعها (بما في ذلك األضرار التبعية) على إصالح المنتج وف Guillemotتقتصر المسؤولية الكاملة لشركة 

مسؤوليتها عن أي ضمانات  Guillemotتخلي شركة  أو استبداله، وذلك عندما يكون هذا جائًزا بموجب القانون الساري.
يؤثر هذا الضمان ال  خاصة بالتجارة أو المالءمة لغرض معيّن، وذلك عندما يكون هذا جائًزا بموجب القانون الساري.

 على الحقوق القانونية للمستهلك بمقتضى القوانين المطبّقة على بيع السلع االستهالكية.
) إذا تم تعديل المنتج أو فتحه أو تغييره أو إذا تعّرض للتلف نتيجةً لالستخدام السيئ أو غير 1( ال يسري هذا الضمان:

ستعمال العادي، أو أي سبب آخر ال يرتبط بوجود عيب في المواد أو المالئم أو اإلهمال أو حادث أو اإلهالك نتيجة اال
) على البرامج التي لم تنشرها شركة 3) في حالة عدم االلتزام بالتعليمات المقدمة من قِبَل الدعم الفني؛ (2التصنيع؛ (

Guillemot) اد علني.) إذا تم بيع المنتج في مز4، حيث تخضع هذه البرامج لضمان محدد يقدمه ناشرها؛ 
 هذا الضمان غير قابل للتحويل.

 المسؤولية
وفروعها مسؤوليتها كاملة  )"Guillemot(المشار إليها فيما بعد باسم " .Guillemot Corporation S.Aتخلي شركة 

منتج ) تعديل ال1( عن أي أضرار تنتج عن حالة أو أكثر من الحاالت التالية، إذا كان هذا جائًزا بموجب القانون الساري:
) االستخدام السيئ أو غير المالئم أو اإلهمال أو التعّرض 3) عدم االلتزام بتعليمات المجموعة؛ (2أو فتحه أو تغييره؛ (

وفروعها كافة  Guillemotتخلي شركة  ) اإلهالك الناتج عن االستعمال العادي.4لحادث (تصادم، على سبيل المثال)؛ (
ب في المواد أو التصنيع يتعلق بالمنتج، إذا كان هذا جائًزا بموجب القانون مسؤوليتها عن أي أضرار ال ترتبط بعي

 الساري.
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 توصيات حماية البيئة 9.
عند انتهاء العمر التشغيلي لهذا المنتج، يجب عدم التخلص منه مع النفايات المنزلية العادية لكن 

بية واإللكترونية إلعادة يجب إلقاؤه في نقطة تجميع خاصة بالتخلص من نفايات المعدات الكهر
 التدوير.

  ويتم التأكيد على هذا من خالل الرمز الموجود على المنتج أو دليل المستخدم أو الغالف.
ومن خالل إعادة التدوير واألشكال األخرى   يمكن إعادة تدوير المواد بناًء على خصائصها.

مة بشكل كبير في المساعدة في حماية لمعالجة نفايات المعدات الكهربية واإللكترونية يمكنك المساه
 البيئة.

 يرجى االتصال بالسلطات المحلية للحصول على معلومات عن أقرب نقطة تجميع إليك.
 

 معلومات متعلقة بالتخلص من المنتج

) إذا كان المنتج يحمل رمز سلة قمامة ذات عجالت، فهذا يعني أنه مطابق لمقاييس المبادرة األوروبية 1
2002/96/EC. 

) يجب التخلص من كل المنتجات الكهربية واإللكترونية بشكل منفصل عن النفايات المنزلية، وذلك من خالل 2
 نقاط تجميع محددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.

 ) يسهم التخلص من منتجك القديم في الوقاية من التأثيرات المحتملة على البيئة والصحة.3
ول التخلص من منتجك القديم، يرجى الرجوع للسلطات المحلية، أو خدمة التخلص من ) لمزيد من المعلومات ح4

 النفايات، أو المتجر الذي اشتريت منه هذا المنتج.
 

 العالمات التجارية
واالسم التجاري وشعار  .Guillemot Corporation S.Aهي عالمة تجارية مسجلة لشركة  ®Herculesإن 
®Bluetooth ة مسجلة لشركة هي عالمات تجاريBluetooth® SIG, Inc.iOS   هي عالمة تجارية مسجلة لشركة

Cisco  في الواليات المتحدة و/أو بلدان أخرى، وتستخدم بموجب ترخيص. وجميع العالمات التجارية واألسماء التجارية
 .الرسوم التوضيحية غير ملزمة  األخرى الواردة هنا معترف بها وهي ملك ألصحابها المعنيين.

 إقرار مطابقة لمبادرات االتحاد األوربي

مطابق للمتطلبات  WAE NEOأن جهاز  GUILLEMOT CORPORATIONمن خالل هذا اإلقرار، تعلن 
يمكن االطالع على إقرار المطابقة من خالل هذا الرابط  .CE/1999/5األساسية والتدابير األخرى ذات الصلة في مبادرة 

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

 
 Guillemot Corporationقسماً من  Herculesتعد 

Copyright 
© Guillemot Corporation S.A. 2013 .جميع الحقوق محفوظة . 

أو ترجمته إلى أي لغة  بحث، نقله، أو نسخه، أو تخزينه في نظام ، أوأو اختصاره ،جزء من هذا الدليلال يجوز نسخ أي 
، من خالل  دليلمغناطيسية، و ، أوألي غاية أو بأي وسيلة سواًء أكانت إلكترونية، أو ميكانيكية ،أو لغة إلكترونية

 .Guillemot Corporation S.Aصريح من  أو غير ذلك، دون الحصول على إذن كتابي ،أ والتسجيل،التصوير

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

	.1 مقدمة
	.2 نظرة عامة على السماعة
	.1.2 نظرة عامة على الوجه الأمامي للسماعة
	.2.2 نظرة عامة على عناصر تحكم السماعة

	.3 استخدام السماعة
	.1.3 إقران جهاز ®Bluetooth
	.2.3 توصيل مصدر موسيقى آخر
	.3.3 تشغيل السماعة وشحنها
	.4.3 تحديد موضع السماعة

	.4 تطبيق WAE
	.1.4 إعدادات الدليل الضوئي
	.2.4 إعدادات الإشعار

	.5 الميزات وتعليمات السلامة
	.1.5 محتويات العلبة
	.2.5 المواصفات
	.3.5 تعليمات السلامة

	.6 استكشاف المشكلات وإصلاحها
	.7 الدعم الفني
	.8 معلومات ضمان المستهلك
	المسؤولية

	.9 توصيات حماية البيئة
	Copyright



<<
  /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


