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العربية
1. زر ®Bluetooth (إقران)

2. مؤرش مستوى البطارية منخفض (أحمر)
3. مؤرش ®Bluetooth (أزرق)

4. رفع الصوت / املسار التايل
5. خفض الصوت / املسار السابق

6. غطاء الح�ية
7. مفتاح تشغيل/إيقاف التشغيل

8. منفذ USB مصغر مع مؤرش الشحن
9. موصل دخل خط

10. سن برغي للتثبيت عىل ¼ بوصة 
11. طوق تثبيت رشيط املعصم

12. رشيك املعصم
USB مصغر إىل USB 13. كابل

1. �ر� الشحن ��اكمل ق�ل �س�ت�دامالعربية
 WAE Outdoor 04Plus سام�ة  �شحن  مق 
��اكمل ق�ل اس�ت�دا�ا ٔ�ول مرة. مق بتوصيل موصل 
USB املصغر ��اكبل (13) مبنفذ USB املصغر (8) 
يف سام�ة WAE Outdoor 04Plus. مق بتوصيل 
الطرف ا�ٓخر من ا�اكبل مبنفذ USB �ىل المكبيو�ر 
ٔ�و يف �ا� طاقة USB لهاتف ذيك/�از لو� (5 

فولت/1 ٔ�م�ري)*.
وقت الشحن الق�ايس 3 سا�ات.

��لون   (8) الشحن  مؤرش  ييضء  الشحن،  ٔ�ثناء 
أ�خرض �شلك مس�متر. عند حشن البطارية ��اكمل، 

ينطفئ مؤرش الشحن (8).
 

2. بدء �شغيل السام�ة
مق   ،WAE Outdoor 04Plus سام�ة  ل�شغيل 
ٕاىل   (7) ال�شغيل  ال�شغيل/ٕايقاف  مف�اح  بتعيني 

.ON
سام�ة  �كون  مرة،  ٔ�ول  السام�ة  اس�ت�دام  عند 
�ٕالقران:  مس�تعدة   WAE Outdoor 04Plus
يومض مؤرش Bluetooth® (3)  ��لون أ�زرق.

�ىل الهاتف ا�يك/اجلهاز ا�لو� ٔ�و مشغل MP3 ٔ�و 
 Bluetooth® تق�ية  وظيفة  �متكني  مق  مكبيو�ر، 
 Bluetooth® (3)   ا�السلك�ة، واحبث عن ٔ��زة

م�وفرة.
ٔ��زة  قامئة  يف   WAE Outdoor �دد   -
®Bluetooth املتوفرة ومق ٕ�جراء إالقران (يف �ا� 

طلب رمز وصول، ٔ�د�ل 0000).
 (3) مؤرش  يظل  واتصا�،  اجلهاز  ٕاقران  مبجرد 
 WAE Outdoor سام�ة  يف   Bluetooth®
04Plus مضيئًا ��لون أ�زرق �شلك مس�متر. ٔ�نت 

ا�ٓن مس�تعد ل�شغيل املوس�يقى.

 WAE Outdoor �سام�ة  �از�ن  توصيل   .3
04Plus يف نفس الوقت

بتق�ية   WAE Outdoor 04Plus سام�ة  �متزي 
بتوصيل   � �سمح  ما   ،A2DP Multipoint
الوقت.  نفس  يف  هبا  لوح�ني  ذ�يني/�از�ن  هاتفني 
 WAE Outdoor 04Plus سام�ة  اتصال  ٔ�ثناء 
ييضء   Bluetooth®  (3) مؤرش  (يظل  جبهاز 
��لون أ�زرق �شلك مس�متر)، اضغط �ىل زر (1) 
 (3) مؤرش  يومض  مرتني:    Bluetooth®

®Bluetooth ��لون أ�زرق.
بك  اخلاصة   WAE Outdoor 04Plus سام�ة 

مس�تعدة ا�ٓن �ٕالقران واالتصال جبهاز �ن.
لو�  ذيك/�از  هاتف  من  موس�يقى  �شغيل  ميكن 
مق  وا�ٓخر،  �از  بني  �لتبديل  املرة.  يف  فقط  وا�د 
ٕ�يقاف �شغيل املسار ق�د ال�شغيل �ىل اجلهاز أ�ول 

مؤق�ًا، وابدٔ� ال�شغيل �ىل اجلهاز الثاين.
قد �س�تغرق التبديل بني أ��زة من 3 ٕاىل 10 ثواٍن، 

بناء �ىل طرازات الهاتف ا�يك/اجلهاز ا�لو�.

4. قطع اتصال ®Bluetooth وٕاجراء ٕاقران �ديد
عند اتصال سام�ة WAE Outdoor 04Plus جبهاز 
(هاتف ذيك/�از لو�، مشغل MP3، مكبيو�ر...)، 
اضغط مع �س�مترار �ىل زر Bluetooth® (1) ملدة 
3 ثواٍن لقطع اتصال اجلهاز املتصل. يومض مؤرش (3) 
®Bluetooth  ��لون أ�زرق �ٕالشارة ٕاىل ٔ�نه ميك�ك 

ا�ٓن ٕاقران �از ®Bluetooth �ديد.

5. مسح قامئة أ��زة املقرتنة اليت مت حفظها
حفظ   WAE Outdoor 04Plus لسام�ة  ميكن 
معلومات ٕاقران لعدة ٔ��زة يصل �ددها ٕاىل 8. ي��ح � 
  Bluetooth® (1)  الضغط املطول (8 ثواًن) �ىل زر

مسح قامئة أ��زة املقرتنة احملفوظة.

6. عنارص التحمك يف مس�توى الصوت واملوس�يقى
الصوت (4 و5)  الصوت وخفض  ي��ح � زري رفع 
 WAE Outdoor التحمك يف مس�توى صوت سام�ة
04Plus، �شلك مس�تقل عن عنارص التحمك املوجودة 
طريق  عن  بك  اخلاص   Bluetooth® �از  �ىل 

الضغط لفرتات قصرية �ىل الزر املقابل.
 Absolute Volume وضع  تدمع  اليت  �ٔ��زة  �ل�س�بة 
AVRCP 1.4، يمت التحمك يف مس�توى الصوت اخلاص هبا 

.WAE Outdoor 04Plus بواسطة سام�ة
كام ي��ح � زري رفع الصوت وخفض الصوت (4 و5) 
�ىل  السابق،  املسار  ٔ�و  التايل  املسار  بني  التبديل 

الرتت�ب، عن طريق الضغط املطول �ىل الزر املقابل.
الصوت  رفع  الزر�ن  من  لك  �ىل  الضغط   � ي��ح 
وخفض الصوت (4 و5) يف نفس الوقت ٕ�يقاف مسار 

مؤق�ًا، ٔ�و اس�ت��اف �شغيل مسار مت ٕايقافه مؤق�ًا.

7. د�ل اخلط
ميك�ك توصيل مشغل MP3 اخلاص بك مبوصل د�ل 

خط السام�ة م�ارشة (9).

8. وضع �س�تعداد
 WAE Outdoor 04Plus عند �دم اتصال سام�ة
ب�ٔي �از ®Bluetooth ملدة 10 دقائق ٔ�و ٔ�كرث، فٕاهنا 
البطارية.  طاقة  لتوفري  �س�تعداد  وضع  ٕاىل  تتحول 
ميك�ك "ٕايقاظها" من وضع �س�تعداد �لضغط �ىل زر  

.Bluetooth® (1)

IP66 9. حامية
لضامن  �م،  �شلك   (6) امحلاية  غطاء  �لق  من  ت�ٔكد 

ٕاحاكم املنتج ملنع دخول املاء وأ��ربة.

*�ري مضمن


