
1. Pełne ładowanie przed 
pierwszym użyciem
Przed pierwszym skorzystaniem z 
głośnika WAE Outdoor 04Plus należy 
w pełni naładować jego akumulator. 
Podłącz złącze Micro-USB kabla (13) 
do portu Micro-USB (8) w głośniku 
WAE Outdoor 04Plus. Drugą 
końcówkę kabla podłącz do portu 
USB komputera albo do zasilacza 
USB (5 V/1 A)* smartfonu lub tabletu.
Zwykły czas ładowania wynosi 3 
godziny. 
Podczas ładowania akumulatora 
kontrolka poziomu naładowania (8) 
świeci na zielono światłem stałym. 
Po pełnym naładowaniu 
akumulatora kontrolka poziomu 
naładowania (8) wyłącza się.
2. Pierwsze kroki z głośnikiem
Aby włączyć głośnik WAE Outdoor 
04Plus, ustaw przełącznik zasilania 
(7) w położeniu ON.
Przy pierwszym użyciu głośnik WAE 
Outdoor 04Plus jest gotowy do 
sparowania: kontrolka Bluetooth® (3) 
miga na niebiesko.
— Na smartfonie/tablecie, 
odtwarzaczu MP3 lub komputerze 
włącz funkcję łączności 
bezprzewodowej Bluetooth® i 
wyszukaj dostępne urządzenia 
Bluetooth®.
— Wybierz WAE Outdoor z listy 
dostępnych urządzeń Bluetooth® i 
wykonaj parowanie (jeśli potrzebny 
będzie kod dostępu, wprowadź 
0000).
Po sparowaniu i połączeniu urządzeń 
kontrolka Bluetooth® (3) w głośniku 
WAE Outdoor 04Plus świeci światłem 
stałym na niebiesko. Głośnik jest 
gotowy do odtwarzania muzyki.
3. Podłączanie do głośnika WAE 
Outdoor 04Plus dwóch urządzeń 
jednocześnie
Głośnik WAE Outdoor 04Plus zawiera 
technologię A2DP Multipoint, która 
umożliwia jednoczesne podłączenie 
dwóch smartfonów/tabletów. Gdy 
głośnik WAE Outdoor 04Plus jest 
połączony z jednym urządzeniem 
(kontrolka Bluetooth® (3) świeci 
światłem stałym na niebiesko), 
naciśnij dwukrotnie przycisk 
Bluetooth® (1): kontrolka Bluetooth® 
(3) zacznie migać na niebiesko.
Głośnik WAE Outdoor 04Plus będzie 
gotowy do sparowania i podłączenia 
drugiego urządzenia.
W danym czasie muzykę można 
odtwarzać tylko z jednego 
smartfonu/tabletu. Chcąc przełączyć 
się między urządzeniami, wstrzymaj 
odtwarzanie utworu w pierwszym 
urządzeniu, a następnie rozpocznij 
odtwarzanie w drugim.
W zależności od modeli 
smartfonów/tabletów przełączanie 
między urządzeniami może potrwać 
od 3 do 10 sekund.

1. Przycisk Bluetooth® 
(parowanie)

2. Kontrolka niski poziom 
naładowania akumulatora 
(czerwona)

3. Kontrolka Bluetooth® 
(niebieska)

4. Zwiększanie głośności (+) / 
następny utwór

5. Zmniejszanie głośności (–) / 
poprzedni utwór

6. Osłona zabezpieczająca
7. Przełącznik zasilania
8. Port Micro-USB z kontrolką 

poziomu naładowania
9. Złącze wejścia liniowego
10. Gwint montażowy ¼ cala
11. Zaczep do mocowania 

paska ana rękę
12. Pasek na rękę
13. Kabel Micro-USB/USB

4. Odłączanie urządzenia 
Bluetooth® i nowe parowanie
Gdy głośnik WAE Outdoor 04Plus 
jest połączony z jakimś 
urządzeniem (smartfonem/ 
tabletem, odtwarzaczem MP3, 
komputerem itp.), naciśnij przycisk 
Bluetooth® (1) i przytrzymaj go przez 
3 sekundy, aby odłączyć to 
urządzenie. Kontrolka Bluetooth® (3) 
będzie migać na niebiesko, 
wskazując możliwość sparowania 
nowego urządzenia Bluetooth®.
5. Czyszczenie zapisanej listy 
sparowanych urządzeń
W głośniku WAE Outdoor 04Plus 
można zapisać dane parowania 
nawet 8 urządzeń. Długie 
(8-sekundowe) naciśnięcie 
przycisku Bluetooth® (1) umożliwia 
wyczyszczenie zapisanej listy 
sparowanych urządzeń.
6. Sterowanie głośnością i 
odtwarzaniem muzyki
Przyciski + i – (4 i 5) umożliwiają 
sterowanie głośnością dźwięku 
emitowanego przez głośnik WAE 
Outdoor 04Plus niezależnie od 
elementów sterujących dostępnych 
w urządzeniu Bluetooth®. W celu 
zwiększenia lub zmniejszenia 
głośności należy krótko nacisnąć 
odpowiedni przycisk.
W przypadku urządzeń 
obsługujących tryb Absolute 
Volume (AVRCP 1.4) sterowanie 
poziomem głośności odbywa się 
bezpośrednio z głośnika WAE 
Outdoor 04Plus.
Przyciski + i – (4 i 5) umożliwiają 
również przechodzenie do 
następnego lub poprzedniego 
utworu przez długie naciśnięcie 
odpowiedniego przycisku.
Jednoczesne naciśnięcie 
przycisków + i – (4 i 5) powoduje 
wstrzymanie odtwarzania utworu 
lub wznowienie odtwarzania 
wstrzymanego utworu.
7.  Wejście liniowe
Dostępne w głośniku złącze wejścia 
liniowego (9) umożliwia 
bezpośrednie podłączenie 
odtwarzacza MP3.
8. Tryb gotowości
Gdy głośnik WAE Outdoor 04Plus 
nie jest połączony z żadnym 
urządzeniem Bluetooth® przez co 
najmniej 10 minut, przełącza się w 
tryb gotowości, aby zaoszczędzić 
energię akumulatora. Z trybu 
gotowości głośnik można 
„wybudzić”, naciskając przycisk 
Bluetooth® (1).
9. Ochrona klasy IP66
Aby urządzenie było wodo- i 
pyłoszczelne, osłona 
zabezpieczająca (6) musi być 
prawidłowo zamknięta.

* Do nabycia osobno.
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