
1. Carregar completamente antes 
da primeira utilização
Carregue completamente o seu 
altifalante WAE Outdoor 04Plus antes 
de utilizá-lo pela primeira vez. Ligue o 
conector micro-USB do cabo (13) à 
porta micro-USB (8) no altifalante 
WAE Outdoor 04Plus. Ligue a outra 
extremidade do cabo à porta USB 
num computador ou num 
transformador USB de 
smartphone/tablet (5 V/1 A)*.
O tempo de carga padrão é de 3 
horas.
Durante a carga, o indicador do nível 
de carga (8) mantém-se aceso a 
verde. Quando a bateria está 
completamente carregada, o 
indicador do nível de carga (8) 
apaga-se.
2. Utilizar o altifalante
Para ligar o altifalante WAE Outdoor 
04Plus, ajuste o seletor de 
ligar/desligar (7) para ON.
Quando é utilizado pela primeira vez, 
o altifalante WAE Outdoor 04Plus 
está pronto para o emparelhamento: 
o indicador do Bluetooth® (3) pisca a 
azul.
- No smartphone/tablet, leitor de 
MP3 ou computador, ative a função 
da tecnologia Bluetooth® e procure 
dispositivos Bluetooth® disponíveis.
- Selecione WAE Outdoor na lista de 
dispositivos Bluetooth® disponíveis e 
proceda ao emparelhamento (se for 
necessário um código de acesso, 
introduza 0000).
Uma vez os dispositivos 
emparelhados e ligados, o indicador 
do Bluetooth® (3) no altifalante WAE 
Outdoor 04Plus mantém-se aceso a 
azul. Está agora pronto para 
reproduzir as suas músicas.
3. Ligar dois dispositivos ao 
altifalante WAE Outdoor 04Plus 
em simultâneo
O altifalante WAE Outdoor 04Plus 
dispõe da tecnologia A2DP 
Multipoint, que lhe permite ligar dois 
smartphones/tablets ao altifalante 
em simultâneo. Quando o altifalante 
WAE Outdoor 04Plus estiver ligado a 
um dispositivo (o indicador do 
Bluetooth® (3) mantém-se aceso a 
azul), prima o botão Bluetooth® (1) 
duas vezes: o indicador do Bluetooth® 
(3) começa a piscar a azul.
O altifalante WAE Outdoor 04Plus 
está agora pronto para o 
emparelhamento e a ligação a um 
segundo dispositivo.
Apenas um smartphone/tablet pode 
reproduzir música de cada vez. Para 
alternar entre dispositivos, 
interrompa a reprodução da faixa no 
primeiro dispositivo e inicie a 
reprodução no segundo dispositivo.
A alternância entre dispositivos pode 
demorar entre 3 e 10 segundos, 
consoante os modelos de 
smartphones/tablets.

1. Botão Bluetooth® 
(emparelhamento)

2. Indicador de carga baixo da 
bateria (vermelho)

3. Indicador do Bluetooth® 
(azul)

4. Volume + / Faixa seguinte
5. Volume – / Faixa anterior
6. Tampa de proteção
7. Seletor de ligar/desligar
8. Porta micro-USB com 

indicador de carga
9. Conector da entrada de 

linha
10. Rosca de parafuso para 

armação de ¼”
11. Aro de �xação da correia 

de pulso
12. Correia de pulso
13. Cabo USB/Micro-USB

4. Terminar a ligação via 
Bluetooth® e efetuar um novo 
emparelhamento
Quando o WAE Outdoor 04Plus 
estiver ligado a um dispositivo 
(smartphone/tablet, leitor de MP3, 
computador, etc.), prima 
continuamente o botão Bluetooth® 
(1) durante 3 segundos para desligar 
o dispositivo ligado. O indicador do 
Bluetooth® (3) pisca a azul para 
indicar que já pode emparelhar 
outro dispositivo Bluetooth®.
5. Limpar a lista guardada de 
dispositivos emparelhados
O altifalante WAE Outdoor 04Plus 
pode guardar informações de 
emparelhamento para um máximo 
de 8 dispositivos. Uma pressão 
longa (8 segundos) no botão 
Bluetooth® (1) permite-lhe limpar a 
lista guardada de dispositivos 
emparelhados.
6. Controlos do volume e da 
música
Os botões + e – (4 e 5) permitem-lhe 
controlar o volume do altifalante 
WAE Outdoor 04Plus, 
independentemente dos controlos 
no dispositivo Bluetooth®, através 
de pressões curtas no botão 
correspondente.
Para os dispositivos que suportam o 
modo Absolute Volume (AVRCP 1.4), 
o respetivo nível do volume é 
controlado diretamente pelo 
altifalante WAE Outdoor 04Plus.
Os botões + e – (4 e 5) também lhe 
permitem mudar para a faixa 
seguinte ou faixa anterior, 
respetivamente, através de uma 
pressão longa no botão 
correspondente.
Prima os botões + e – (4 e 5) ao 
mesmo tempo para colocar uma 
faixa em pausa, ou para retomar a 
reprodução de uma faixa em pausa.
7.  Entrada de linha
Pode ligar um leitor de MP3 
diretamente ao conector da entrada 
de linha do altifalante (9).
8. Modo de espera
Quando o altifalante WAE Outdoor 
04Plus não estiver ligado a nenhum 
dispositivo Bluetooth® durante 10 
minutos ou mais, muda para o 
modo de espera a �m de poupar a 
carga da bateria. Para “despertá-lo” 
do modo de espera, prima o botão 
Bluetooth® (1).
9. Proteção IP66
Certi�que-se de que a tampa de 
proteção (6) está devidamente 
fechada, para garantir a 
estanquidade do produto contra 
água e poeira.

* Não incluído.
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