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١. الشحن ��اكمل ق�ل �س�ت�دام
اس�ت�دا�ا  ق�ل  ��اكمل   WAE Outdoor Rush سام�ات �شحن  مق 
ٔ�ول مرة. ومق بتوصيل موصل USB املصغر املوجود يف اكبل USB مصغر ٕاىل 
 WAE Outdoor املصغر (١١) �ىل سام�ة USB ١٢ مبنفذ) USB)
Rush، والطرف ا�ٓخر من ا�اكبل مبنفذ USB �ىل مكبيو�ر ٔ�و �ىل �ا� طاقة 

.*(١A/٥ فولت) �لهاتف ذيك/�از لو USB
وقت الشحن الق�ايس ٣٫٥ سا�ات.

البطارية  حشن  عند  أ�خرض.  ��لون   (١) الشحن  مؤرش  يومض  الشحن،  ٔ�ثناء 
��اكمل، يتوقف وم�ض مؤرش الشحن (١).

عند اخنفاض مس�توى البطارية، يومض مؤرش الشحن (١).

٢. بدء �شغيل السام�ة
ل�شغيل سام�ة WAE Outdoor Rush، اضغط �ىل زر �شغيل/ٕايقاف 
ال�شغيل (١).  ٕاليقاف السام�ة، اضغط �ىل زر �شغيل/ٕايقاف ال�شغيل (١) ملدة 

�ني�ني. 
 WAE Outdoor Rush عند اس�ت�دام السام�ة ٔ�ول مرة، �كون سام�ة

مس�تعدة �ٕالقران: يومض مؤرش (٧) ®Bluetooth ��لون أ�زرق.
�ىل الهاتف ا�يك/اجلهاز ا�لو� ٔ�و مشغل MP٣ ٔ�و مكبيو�ر، مق �متكني وظيفة تق�ية 
®Bluetooth ا�السلك�ة، واحبث عن ٔ��زة ®Bluetooth م�وفرة.

 Bluetooth® يف قامئة ٔ��زة WAE Outdoor Rush دد� -
املتوفرة ومق ٕ�جراء إالقران (يف �ا� طلب رمز وصول، ٔ�د�ل ٠٠٠٠).

مبجرد ٕاقران اجلهاز واتصا�، ييضء مؤرش ®Bluetooth (٧) ��لون أ�زرق 
�شلك مس�متر. ٔ�نت ا�ٓن مس�تعد ل�شغيل املوس�يقى.

٣. عنارص التحمك يف مس�توى الصوت واملوس�يقى
ي��ح � زرا رفع الصوت وخفض الصوت (٢ و٣) التحمك يف مس�توى صوت سام�ة 
WAE Outdoor Rush، �شلك مس�تقل عن عنارص التحمك املوجودة 
 ،MP٣ مشغل  لــو�،  ذيك/�از  (هاتف   Bluetooth® �ــاز  �ىل 

مكبيو�ر...)
 Absolute Volume (AVRCP وضع تدمع  اليت  �ٔ��زة  �ل�س�بة 
 WAE ســام�ــة بــواســطــة  ــارشة  ــ� م صــوهتــا  مــس�ــتــوى  يف  الــتــحــمك  ــمت  ي  ،(١٫٤

.Outdoor Rush

مصدر  من   WAE Outdoor Rush سام�ة �ىل  موس�يقى  ٤. �شغيل 
موس�يقى �ٓخر

ٕاذا ٔ�ردت �شغيل موس�يقى من مصدر ®Bluetooth �ٓخر �لموس�يقى (�از 
ذيك، �از لو�، قارئ MP٣، مكبيو�ر...) بدًال من املس�ت�دم �الًيا، اضغط مع 
السام�ة  تصدر  حىت  ثوان   ٣ ملدة   (٧)  Bluetooth® زر �ىل  �س�مترار 
 (٧) Bluetooth® صوت صافرة لقطع اتصال اجلهاز املتصل. يومض مؤرش
��لون أ�زرق �ٕالشارة ٕاىل ٔ�نه ميك�ك ا�ٓن ٕاقران �از ®Bluetooth �ديد 

وتوصي�.

٥. مسح قامئة أ��زة املقرتنة اليت مت حفظها
ميكن لسام�ة WAE Outdoor Rush حفظ معلومات ٕاقران لعدة ٔ��زة 
زر  �ـــىل  ثواٍن)   ٨) املـــطـــول  الــضــغــط   � يــ�ــ�ــح   .٨ ٕاىل  �ـــددهـــا  يــصــل 

®Bluetooth (٧) مسح قامئة أ��زة املقرتنة احملفوظة.

FM ٦. راديو
اضغط �ىل زر راديو FM (٨) �متكني وظيفة راديو FM: ييضء مؤرش راديو 

FM (٨) ��لون أ�بيض.
عند اس�ت�دامه ٔ�ول مرة، يمت ٕاجراء حبث تلقايئ: يعمل البحث التلقايئ �ىل حفظ 
اكفة احملطات اليت يمت اك�شافها، وس��دٔ� �شغيل ٔ�ول حمطة عند اك�ل البحث. ح�نئذ 

ميك�ك التبديل بني احملطات ا�تلفة �لضغط �ىل زري التايل (٥) والسابق (٦).
ٔ�و  الصامت  الوضع  متكني   (٤) مؤقت  �شغيل/ٕايقاف  زر  �ىل  الضغط   � ي��ح 

تعطي�.
لبدء حبث �ديد عن احملطات، اضغط مع �س�مترار �ىل زر راديو FM (٨) ملدة 
٣ ثواٍن. ٔ�ثناء الشحن، يومض املؤرش (٨) ��لون أ�بيض. ميك�ك حفظ حىت ٤٠ 

حمطة.
 :WAE Music وجتر�هتا من �الل تطبيق FM اس�متتع بتزنيل اكفة وظائف

اعرض قامئة الرتددات واحملطات...

٧. د�ل اخلط
ميك�ك توصيل مشغل MP٣ اخلاص بك مبوصل د�ل خط السام�ة م�ارشة (٩).

٨. وضع �س�تعداد
عند �دم �شغيل موس�يقى �ىل سام�ة WAE Outdoor Rush (�رب 
�از ®Bluetooth ٔ�و راديو FM) ملدة ١٠ دقائق ٔ�و ٔ�كرث، فٕاهنا تتحول 
ٕاىل وضع �س�تعداد لتوفري طاقة البطارية. ميك�ك "ٕايقاظها" من وضع �س�تعداد 
 WAE تطبيق  اس�ت�دام  ٔ�و   (١) ال�شغيل  �شغيل/ٕايقاف  زر  �ىل  �لضغط 

.Music

١. زر تشغيل/إيقاف ومؤرش الشحن
٢. زر رفع الصوت

٣. زر خفض الصوت
٤. زر تشغيل/إيقاف مؤقت/كتم الصوت

٥. زر التايل
٦. زر السابق

Bluetooth® ٧. زر ومؤرش
FM ٨. زر ومؤرش راديو

٩. موصل دخل خط
USB ١٠. منفذ

١١. منفذ USB مصغر
USB مصغر إىل USB ١٢. كابل

٩. وظيفة الشحن**
عند متكني وضع ®Bluetooth (فقط يف هذا الوضع)، ميك�ك حشن اجلهاز 

.(١٠) USB ا�يك من �الل توصي� مبنفذ
ميك�ك تقليل وقت الشحن من �الل ٕايقاف وظيفة ®Bluetooth: �لق�ام 
اجلهاز  حشن  عند  مرتني.   (٧)  Bluetooth® زر  �ىل  اضغط  بــذ�، 
�متكني  مرتني   (٧)  Bluetooth® زر  �ىل  ٔ�خرى  مرة  اضغط  ��اكمل، 

الوظيفة. 
توفر سام�ة WAE Outdoor Rush م�فذ USB (١٠)، ما �سمح 

.(MPهاتف ذيك، مشغل ٣) �شحن �از �ار� �
مس�توى طاقة الشحن ا�ي توفره السام�ة ٥٠٠ مليل ٔ�م�ري، ما �سمح � �شحن 

معظم الهواتف ا��ية. ال ميك�ك اس�ت�دام السام�ة لشحن �از لو�.

IP١٠. حامية ٦٧

ت�ٔكد من �لق غطاء امحلاية �شلك �م، لضامن ٕاحاكم املنتج ملنع دخول املاء وأ��ربة.
اس�ت�دم أ�داة املتص� �رشيط املعصم لغلق/ٕالغاء �لق غطاء امحلاية.

* غ� مضمن.
** قد يتطلب كابل خاص (غ� مضمن).

العربية

WAE Music تنزيل تطبيق

www.hercules.com



اللوحة الرئيسية لس�عة WAE OUTDOOR RUSH 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

.Rush

فتح مشّغل املوسيقى.  WAE Outdoor البحث عن س�عة

Rush عند انقطاع االتصال.
يتوفر هذا الزر فقط عند انقطاع االتصال.

.FM فتح لوحة تحكم WAE تشغيل س�عة

Outdoor Rush / 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.
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