
1. الشحن بالكامل قبل االستخدام
بشحن س�عات WAE Outdoor 04Plus FM بالكامل  قم 
قبل استخدامها ألول مرة. وقم بتوصيل موصل USB املصغر املوجود 
يف كابل USB مصغر إىل  USB (13) �نفذ USB املصغر (7) عىل 
من  اآلخر  والطرف   ،WAE Outdoor 04Plus FM س�عة 
الكابل �نفذ USB عىل كمبيوتر أو عىل مهايئ طاقة USB لهاتف 

ذ�/جهاز لوحي (5 فولت/1 أمب�)*.

وقت الشحن القيايس 4 ساعات.

أثناء الشحن، يومض مؤرش الشحن (5). عند شحن البطارية بالكامل، 
يتوقف وميض مؤرش الشحن (5).

عند انخفاض مستوى البطارية، يومض مؤرش الشحن (5).

2. بدء تشغيل الس�عة
لتشغيل س�عة WAE Outdoor 04Plus FM، اضغط عىل 
زر  عىل  اضغط  الس�عة،  إليقاف    .(1) التشغيل  تشغيل/إيقاف  زر 

تشغيل/إيقاف التشغيل (1) ملدة ثانيت². 

 WAE Outdoor عة�عة ألول مرة، تكون س�عند استخدام الس
  Bluetooth (6)  04 مستعدة لإلقران: يومض مؤرشPlus FM

باللون األزرق.

 - عىل الهاتف الذ�/الجهاز اللوحي أو مشغل MP3 أو كمبيوتر، قم 
أجهزة  عن  وابحث  الالسلكية،   Bluetooth تقنية  وظيفة  بتمك² 

Bluetooth املتاحة.
أجهزة  قا½ة  يف   WAE Outdoor 04Plus FM حــدد   -
Bluetooth املتاحة وقم بإجراء اإلقران (يف حالة طلب رمز وصول، 

أدخل 0000).

�جرد إقران الجهاز واتصاله، يومض مؤرش Bluetooth (6) باللون 
األزرق بشكل مستمر. أنت اآلن مستعد لتشغيل املوسيقى.

3. قطع اتصال Bluetooth وإجراء إقران جديد
يتيح لك زرا رفع الصوت وخفض الصوت (3 و4) التحكم يف مستوى 
صوت س�عة WAE Outdoor 04Plus FM، بشكل مستقل 
(هاتف   Bluetooth جهاز  عىل  املوجودة  التحكم  عنارص  عن 

ذ�/جهاز لوحي، مشغل MP3، كمبيوتر...)

 Absolute Volume وضــع  تدعم  التي  لألجهزة  بالنسبة 
AVRCP 1.4، يتم التحكم يف مستوى صوتها مبارشة بواسطة س�عة 

.WAE Outdoor 04Plus FM
يتيح لك زرا + و- أيًضا (3 و4) التبديل إىل املقطع التايل أو املقطع 

السابق عىل التوايل بالضغط مطوالً عىل الزر املطابق.

يتيح لك الضغط عىل الزرين + و-  (3 و4) يف نفس الوقت إيقاف 
املقطع أو استئناف تشغيل املقطع الذي تم إيقافه.

 WAE Outdoor 04Plus س�عة  عىل  موسيقى  تشغيل   .4
FM من مصدر موسيقى آخر

إذا أردت تشغيل موسيقى من مصدر Bluetooth آخر للموسيقى 
من  بــدالً  كمبيوتر...)   ،MP3 مشغل   لوحي،  جهاز  ذ�،  (جهاز 
ملدة 3   FM(2) (2 زر عىل  االستمرار  مع  فاضغط  حاليًا،  املستخدم 
املتصل.  الجهاز  اتصال  لقطع  صافرة  صوت  الس�عة  تصدر  حتى  ثوان 
يومض مؤرش Bluetooth (6) باللون األزرق لإلشارة إىل أنه Ñكنك 

اآلن إقران جهاز Bluetooth جديد وتوصيله.

5. مسح قا½ة األجهزة املقرتنة املحفوظة
Ñكن لس�عة WAE Outdoor 04Plus FM حفظ معلومات 
 8) املطول  الضغط  لك  يتيح   .8 إىل  عددها  يصل  أجهزة  لعدة  إقران 

ثواٍن) عىل زر FM (2) مسح قا½ة األجهزة املقرتنة املحفوظة.

FM 6. راديو
اضغط عىل زر راديو FM (2) لتمك² الوظيفة: يومض مؤرش راديو 

FM (6)باللون أخرض.
 Öيعمل البحث التلقا :Öعند استخدامه ألول مرة، يتم إجراء بحث تلقا
عىل حفظ كافة املحطات التي يتم اكتشافها، وسيبدأ تشغيل أول محطة 
املختلفة  املحطات  ب²  التبديل  Ñكنك  حينئذ  البحث.  اكت�ل  عند 

بالضغط مطوالً عىل زري + (3) و – (4).

الوضع  ×ك²   (4) مؤقت  تشغيل/إيقاف  زر  عىل  الضغط  لك  يتيح 
الصامت أو تعطيله.

لبدء بحث جديد عن املحطات، اضغط مع االستمرار عىل زر راديو (2) 
أخرض.  باللون   (6) املؤرش  يومض  الشحن،  أثناء  ثواٍن.   3 ملدة   FM

Ñكنك حفظ حتى 40 محطة.

 WAE وتجربتها من خالل تطبيق FM استمتع بتنزيل كافة وظائف
Music: اعرض قا½ة الرتددات واملحطات...

يف وضع FM ، تتيح لك ضغطة قص�ة عىل زر FM (2) الرجوع إىل 
.Bluetooth وضع

7. دخل الخط
الس�عة  خط  دخل  �وصل  بك  الخاص   MP3 مشغل توصيل  Ñكنك 

مبارشة (8).

1. زر تشغيل/إيقاف
FM/Bluetooth® 2.وضع راديو

 .3
 .4

 .4+3
5. مؤرش البطارية

FM/Bluetooth 6. مؤرش
USB 7. دخل

8. دخل خط
9. غطاء واقي

10. سن لولب لقطعة تركيب ¼ بوصة
11. فتحة لرتكيب رشيط معصم

12. رشيط معصم
USB مصغر إىل USB 13.كابل

8. وضع االستعداد
 WAE Outdoor س�عة  عىل  موسيقى  تشغيل  عدم  عند 
ملدة   (FM راديو أو   Bluetooth جهاز (عرب   04Plus FM
طاقة  لتوف�  االستعداد  وضع  إىل  تتحول  فإنها   ،Ýأك أو  دقائق   10
زر  عىل  بالضغط  االستعداد  وضع  من  "إيقاظها"  Ñكنك  البطارية. 
.WAE Music تشغيل/إيقاف التشغيل (1) أو استخدام تطبيق

IP67 ية�9. ح
ملنع  املنتج  إحكام  لض�ن  تام،  بشكل  الح�ية  غطاء  غلق  من  تأكد 

دخول املاء واألتربة.

* غ� مضمن.

العربية

WAE Music تنزيل تطبيق

www.hercules.com
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اللوحة الرئيسية لس�عة WAE OUTDOOR 04PLUS FM املتصلة

اللوحة الرئيسية اللوحة الرئيسية يف وضع االستعداد

OPTIONS
AUDIO

FM

MUSIC PLAYER

SOUND
SETTINGS

USER MANUAL
SPEAKER
OPTIONS

AUTO SCAN

FMSTANDBY

الوصول للمعلومات الخاصة 

بإصدار التطبيق، إصدار الربنامج 

الثابت، وضع االستعداد، إلخ.

املعلومات الخاصة �ستوى بطارية 

 WAE Outdoor س�عة

.04Plus FM

فتح مشّغل املوسيقى.  WAE Outdoor البحث عن س�عة

04Plus FM عند انقطاع االتصال.
يتوفر هذا الزر فقط عند انقطاع االتصال.

.FM فتح لوحة تحكم WAE تشغيل س�عة

 / Outdoor 04Plus FM
وْضعها يف وضع االستعداد عن بُعد.

يؤثر وضع االستعداد عىل عمر 

بطارية الس�عة.

فتح لوحة املعادلة 

(يف وضع ®Bluetooth فقط).

الوصول إىل دليل عرب اإلنرتنت.



FM لوحة

FM إعدادات

منطقة عرض الرتددات 

(من اليسار إىل اليم¯):
- تحديد املحطة السابقة يف قا°ة املحطات.

- الرتدد املحدد حاليًا.
- فتح لوحة إعدادات FM املتقدمة.

- تحديد املحطة التالية يف قا°ة املحطات.

التحكم يف الصوت

 (™Android فقط)

عرض قا°ة إدارة املحطة، بعد الضغط املطول عىل املحطة:

+: حفظ املحطة يف قا°ة املفضلة (املفضلة 1 أو املفضلة 2).
X: حذف املحطة.

بدء البحث عن املوقع الجغرايف، لعرض قا°ة املحطات املتاحة.

يتطلب «ك¯ GPS باإلضافة إىل االتصال باإلنرتنت.

املحطة املحددة حاليًا.

يتطلب املوقع الجغرايف.

عرض املحطات وأس�ء املحطات.

يتطلب تحديد املوقع الجغرايف.

 FM أزرار تحديد قا°ة

(من اليسار إىل اليم¯):
.FM قا°ة محطات -

- قا°ة املفضلة 1.

- قا°ة املفضلة 2.



FM لوحة

إعدادات FM املتقدمة

.(iOS نظام) زر العودة، للعودة إىل اللوحة السابقة

.Android يُستخدم زر العودة        يف نظام

البحث التلقاÁ عن محطة قبل الرتدد املحدد حاليًا أو بعده.

تحديد الرتدد يدويًا.

حفظ املحطة.

تحديد إعدادات FM للس�عة: أوروبا أو الواليات املتحدة.

يلزم إجراء بحث جديد عن املوقع الجغرايف كل مرة يتغÂ فيها اإلعداد.

«ك¯/تعطيل التحديث التلقاÁ لرتددات قا°تَي املفضلة أثناء البحث عن 

املوقع الجغرايف.



لوحة اإلعدادات املتقدمة

اإلعدادات املتقدمة

«ك¯ أو تعطيل أصوات اإلشعار (تشغيل، إيقاف تشغيل، اقرتان

.(...Bluetooth 

تهيئة وضع السكون.

عرض مستوى البطارية.
عرض اسم الس�عة وإصدار الربنامج الثابت.

 SPPوضع) WAE توصيل الس�عة املتصلة حاليًا بتطبيق

.(iOS يف نظام BLE وضع ،Android يف نظام 
يجب تعطيل هذا الخيار لتتمكن من التحكم يف س�عة

WAE  الجديدة، أو بعد قيامك بتحديث الربنامج الثابت لس�عتك.

تهيئة اإلنذار.

.(iOS نظام) زر العودة، للعودة إىل اللوحة السابقة

.Android يُستخدم زر العودة        يف نظام
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