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1. Pełne ładowanie przed pierwszym 
użyciem
Przed pierwszym skorzystaniem z głośnika WAE 
Outdoor Rush należy w pełni naładować jego 
akumulator. W tym celu podłącz złącze 
Micro-USB kabla Micro-USB/USB (12) do portu 
Micro-USB (11) głośnika WAE Outdoor Rush, a 
drugą końcówkę kabla — do portu USB w 
komputerze lub zasilaczu USB 
smartfonu/tabletu (5 V/1 A)*.
Zwykły czas ładowania wynosi 3,5 godziny.
Podczas ładowania akumulatora kontrolka 
poziomu naładowania (1) miga na zielono. Po 
pełnym naładowaniu akumulatora kontrolka 
poziomu naładowania (1) przestaje migać.
Gdy poziom naładowania akumulatora jest 
niski, kontrolka poziomu naładowania (1) 
zaczyna migać.
2. Pierwsze kroki z głośnikiem
Aby włączyć głośnik WAE Outdoor Rush, 
naciśnij przycisk zasilania (1). Aby wyłączyć 
głośnik, naciśnij przycisk zasilania (1) przez 2 
sekundy. 
Przy pierwszym użyciu głośnik WAE Outdoor 
Rush jest gotowy do sparowania: kontrolka 
Bluetooth® (7) miga na niebiesko.
— Na smartfonie/tablecie, odtwarzaczu MP3 
lub komputerze włącz funkcję łączności 
bezprzewodowej Bluetooth® i wyszukaj 
dostępne urządzenia Bluetooth®.
— Wybierz WAE Outdoor Rush z listy 
dostępnych urządzeń Bluetooth® i wykonaj 
parowanie (jeśli potrzebny będzie kod dostępu, 
wprowadź 0000).
Po sparowaniu i połączeniu urządzeń kontrolka 
Bluetooth® (7) świeci światłem stałym na 
niebiesko. Głośnik jest gotowy do odtwarzania 
muzyki.
3. Sterowanie głośnością i odtwarzaniem 
muzyki
Przyciski zwiększania i zmniejszania głośności 
(2 i 3) umożliwiają regulowanie głośności 
dźwięku emitowanego przez głośnik WAE 
Outdoor Rush niezależnie od elementów 
sterujących dostępnych w urządzeniu 
Bluetooth® (np. smarfonie, tablecie, 
odtwarzaczu MP3 lub komputerze).
W przypadku urządzeń obsługujących tryb 
Absolute Volume (AVRCP 1.4) sterowanie 
poziomem głośności odbywa się bezpośrednio 
z głośnika WAE Outdoor Rush.
4. Odtwarzanie muzyki z innego źródła 
przez głośnik WAE Outdoor Rush
Chcąc odtwarzać muzykę z innego niż obecnie 
źródła obsługującego technologię Bluetooth® 
(np. smartfonu, tabletu, odtwarzacza MP3 lub 
komputera), naciśnij i przytrzymaj przycisk 
Bluetooth® (7) przez 3 sekundy, aż usłyszysz 
sygnał dźwiękowy sygnalizujący odłączenie 
obecnie podłączonego urządzenia. Kontrolka 
Bluetooth® (7) będzie migać na niebiesko, 
wskazując możliwość sparowania i podłączenia 
nowego urządzenia Bluetooth®.
5. Czyszczenie zapisanej listy 
sparowanych urządzeń
W głośniku WAE Outdoor Rush można zapisać 
dane parowania nawet 8 urządzeń. Długie 
(8-sekundowe) naciśnięcie przycisku Bluetooth® 
(7) umożliwia wyczyszczenie zapisanej listy 
sparowanych urządzeń.
6. Radio FM
Aby włączyć funkcję radia FM, naciśnij przycisk 
radia (8): kontrolka radia FM (8) zacznie świecić 
na biało.
Przy pierwszym użyciu tej funkcji wykonywane 
jest automatyczne skanowanie: zapisywane są 
wówczas wszystkie wykryte stacje, a po 
zakończeniu skanowania rozpoczyna się 
odtwarzanie pierwszej stacji. Następnie między 
poszczególnymi stacjami można się przełączać za 
pomocą przycisków Następny (5) i Poprzedni (6).
Naciśnięcie przycisku odtwarzania/pauzy (4) 
włącza lub wyłącza tryb wyciszenia.
Aby uruchomić nowe skanowanie stacji, 
naciśnij przycisk radia FM (8) i przytrzymaj go 
przez 3 sekundy. Podczas skanowania kontrolka 
(8) miga na biało. Można zapisać do 40 stacji.

1. Przycisk zasilania i kontrolka poziomu 
naładowania

2. Przycisk zwiększania głośności
3. Przycisk zmniejszania głośności
4. Przycisk odtwarzania/pauzy/ 

wyciszania
5. Przycisk Następny
6. Przycisk Poprzedni
7. Przycisk i kontrolka Bluetooth®
8. Przycisk i kontrolka radia FM
9. Złącze wejścia liniowego
10. Port USB
11. Port Micro-USB
12. Kabel Micro-USB/USB

Po pobraniu aplikacji WAE Music możesz 
wypróbować wszystkie funkcje radia FM, np. 
wyświetlanie częstotliwości, przeglądanie listy 
stacji itp.
7. Wejście liniowe
Dostępne w głośniku złącze wejścia liniowego 
(9) umożliwia bezpośrednie podłączenie 
odtwarzacza MP3.
8. Tryb gotowości
Gdy głośnik WAE Outdoor Rush nie odtwarza 
muzyki (przy użyciu funkcji Bluetooth® lub 
radia FM) przez co najmniej 10 minut, 
przełącza się w tryb gotowości, aby 
zaoszczędzić energię akumulatora. Z trybu 
gotowości głośnik można „wybudzić”, 
naciskając przycisk zasilania (1) lub używając 
aplikacji WAE Music.
9. Funkcja ładowania**
Gdy jest włączony tryb Bluetooth® (tylko w tym 
trybie), można ładować smartfon, podłączając 
go do portu USB (10).
Czas ładowania można skrócić przez 
wyłączenie funkcji Bluetooth®: w tym celu 
dwukrotnie naciśnij przycisk Bluetooth® (7). Po 
naładowaniu urządzenia ponownie naciśnij 
dwukrotnie przycisk Bluetooth® (7), aby 
włączyć tę funkcje.
Głośnik WAE Outdoor Rush zawiera port USB 
(10), który umożliwia ładowanie urządzenia 
zewnętrznego (smartfonu, odtwarzacza MP3).
Prąd ładowania dostarczany przez głośnik ma 
natężenie 500 mA i umożliwia ładowanie 
większości smartfonów. Przy użyciu głośnika 
nie można naładować tabletu.
10. Ochrona klasy IP67
Aby urządzenie było wodo- i pyłoszczelne, 
zamknięcie ochronne musi być wkręcone do 
końca.
Specjalny przyrząd przymocowany do paska 
na rękę umożliwia blokowanie i 
odblokowywanie zamknięcia ochronnego.

*Do nabycia osobno.
**Może być wymagany specjalny kabel (do 
nabycia osobno).
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PANEL GŁÓWNY PO PODŁĄCZENIU GŁOŚNIKA WAE OUTDOOR RUSH

Panel główny Panel główny w trybie gotowości

OPTIONS
AUDIO

FM

MUSIC PLAYER

SOUND
SETTINGS

USER MANUAL
SPEAKER
OPTIONS

AUTO SCAN

FMSTANDBY

Dostęp do informacji 
na temat wersji 
aplikacji, wersji 

oprogramowania 
sprzętowego, trybu 

gotowości itp.

Informacja o poziomie 
naładowania 

akumulatora głośnika 
WAE Outdoor Rush

Otwieranie odtwar-
zacza muzyki

Wyszukiwanie głośnika 
WAE Outdoor Rush w 

przypadku utraty 
połączenia

Ten przycisk jest dostępny tylko w 
przypadku utraty połączenia.

Otwieranie panelu 
sterowania FM

Zdalne włączanie 
głośnika WAE Outdoor 

Rush / przełączanie go w 
tryb gotowości

Tryb gotowości wpływa na czas 
działania akumulatora.

Otwieranie panelu 
korektora

(tylko w trybie Bluetooth®)

Dostęp do instrukcji 
obsługi online



PANEL FM

Ustawienia FM

Obszar wyświetlania częstotliwości (od lewej do 
prawej):
— Wybieranie poprzedniej stacji z listy stacji
— Aktualnie wybrana częstotliwość
— Otwieranie panelu zaawansowanych ustawień FM
— Wybieranie następnej stacji z listy stacji

Regulacja głośności
(tylko w systemie Android™)

Wyświetlanie menu zarządzania stacjami przez 
długie naciśnięcie stacji:
+: zapisywanie stacji na liście ulubionych (Pam1 lub 
Pam2)
X: usuwanie stacji

Uruchamianie skanowania geolokalizacyjnego 
w celu wyświetlenia listy dostępnych stacji
Wymaga włączonej funkcji GPS i dostępu do 
Internetu.

Aktualnie wybrana stacja
Wymaga geolokalizacji.

Wyświetlanie stacji i ich nazw
Wymaga geolokalizacji.

Przyciski wyboru listy FM (od lewej do prawej):
— Lista stacji FM
— Lista ulubionych 1
— Lista ulubionych 2



PANEL FM

Zaawansowane ustawienia FM

Przycisk Wstecz umożliwiający powrót do 
poprzedniego panelu (w systemie iOS)
W systemie Android należy użyć przycisku 
Wstecz       .

Automatyczne wyszukiwanie stacji poniżej 
lub powyżej aktualnie wybranej 
częstotliwości

Ręczne wybieranie częstotliwości

Zapisywanie stacji

Wybieranie ustawień FM głośnika: Europa 
lub USA
Po każdej zmianie tego ustawienia należy 
wykonać nowe skanowanie geolokalizacyjne.

Włączanie/wyłączanie automatycznego 
aktualizowania częstotliwości na liście 
ulubionych podczas skanowania 
geolokalizacyjnego
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