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1. Carregar completamente antes da 
primeira utilização
Carregue completamente o seu altifalante WAE 
Outdoor Rush antes de utilizá-lo pela primeira 
vez. Ligue o conector Micro-USB do cabo 
Micro-USB/USB (12) à porta Micro-USB (11) no 
altifalante WAE Outoor Rush e 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 3,5 horas.
Durante a carga, o indicador do nível de carga 
(1) pisca a verde. Quando a bateria está 
completamente carregada, o indicador do nível 
de carga (1) para de piscar.
Quando o nível de carga da bateria é baixo, o 
indicador do nível de carga (1) começa a piscar.

2. Utilizar o altifalante
Para ligar o altifalante WAE Outdoor Rush, prima 
o botão de ligar/desligar (1).  Para desligar o 
altifalante, prima o botão de ligar/desligar (1) 
durante 2 segundos. 
Quando é utilizado pela primeira vez, o 
altifalante WAE Outdoor Rush está pronto para 
o emparelhamento: o indicador do Bluetooth® 
(7) 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 Rush na lista de 
dispositivos Bluetooth® disponíveis e proceda 
ao emparelhamento (se for necessário um 
código de acesso, introduza 0000).
Quando os dispositivos estiverem 
emparelhados e ligados, o indicador Bluetooth® 
(7) mantém-se aceso a azul. Está agora pronto 
para reproduzir as suas músicas.

3. Controlos do volume e da música
Os botões Volume + e Volume – (2 e 3) 
permitem-lhe controlar o volume do WAE 
Outdoor Rush independentemente dos 
controlos no dispositivo Bluetooth® 
(smartphone, tablet, leitor de MP3, 
computador, etc.).
No caso dos dispositivos que suportam o modo 
Absolute Volume (AVRCP 1.4), o respetivo nível 
do volume é controlado diretamente pelo 
altifalante WAE Outdoor Rush.

4. Reproduzir música no WAE Outdoor 
Rush a partir de outra fonte de música
Caso pretenda reproduzir música a partir de 
uma fonte de música Bluetooth® diferente 
(smartphone, tablet, leitor de MP3, PC, etc.) da 
utilizada presentemente, prima continuamente 
o botão Bluetooth® (7) durante 3 segundos até 
ouvir um apito para desligar o dispositivo 
ligado. O indicador do Bluetooth® (7) pisca a azul 
para indicar que já pode emparelhar e ligar 
outro dispositivo Bluetooth®.

5. Limpar a lista guardada de 
dispositivos emparelhados
O altifalante WAE Outdoor Rush pode guardar 
informações de emparelhamento para um 
máximo de 8 dispositivos. Uma pressão longa (8 
segundos) no botão Bluetooth® (7) permite-lhe 
limpar a lista guardada de dispositivos 
emparelhados.

6. Rádio FM
Prima o botão Rádio FM (8) para ativar a função 
de rádio FM: o indicador do rádio FM (8) 
acende-se a branco.
Aquando da primeira utilização, é executada 
uma procura automática: esta irá guardar todas 
as estações detetadas e sintonizar a primeira 
estação quando a procura estiver concluída. 
Pode alternar então entre as diferentes estações 
utilizando os botões Seguinte (5) e Anterior (6).
Premir o botão Reprodução/Pausa (4) ativa ou 
desativa o modo de desativação do som.
Para iniciar uma nova procura de estações, 
prima continuamente o botão Rádio FM (8) 
durante 3 segundos. Durante a procura, o 
indicador (8) pisca a branco. Pode guardar até 
40 estações.

1. Botão de ligar/desligar e indicador do 
nível de carga

2. Botão Volume +
3. Botão Volume –
4. Botão Reproduzir/Pausa/Silenciar
5. Botão Seguinte
6. Botão Anterior
7. Botão e indicador do Bluetooth®
8. Botão e indicador do rádio FM
9. Conector da entrada de linha
10. Porta USB
11. Porta Micro-USB
12. Cabo USB/Micro-USB

Trans�ra e descubra todas as funcionalidades 
através da aplicação WAE Music: visualização 
de frequências, lista de estações, etc.

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 Rush não 
reproduzir música (através da função 
Bluetooth® ou do rádio FM) 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 de 
ligar/desligar (1) ou utilize a aplicação WAE 
Music.

9. Função de carga**
Quando o modo Bluetooth® estiver ativado 
(apenas neste modo), pode carregar o seu 
smartphone ligando-o à porta USB (10).
Pode reduzir o tempo de carga desligando a 
função Bluetooth®: para tal, prima o botão 
Bluetooth® (7) duas vezes. Quando o 
dispositivo estiver completamente carregado, 
prima novamente o botão Bluetooth® (7) duas 
vezes para ativar a função.
O altifalante WAE Outdoor Rush  possui uma 
porta USB (10), a qual lhe permite carregar um 
dispositivo externo (smartphone, leitor de 
MP3).
O nível de energia de carga fornecido pelo 
altifalante é de 500 mA, o que lhe permite 
carregar a maioria dos smartphones. Não pode 
utilizar o altifalante para carregar um tablet.

10. Proteção IP67
Certi�que-se de que a tampa de proteção está 
completamente enroscada para garantir a 
estanquidade do produto contra água e 
poeira.
Utilize a ferramenta presa à correia de pulso 
para bloquear/desbloquear a tampa de 
proteção.

* Não incluídos.
** Poderá ser necessário um cabo especí�co 
(não incluído).
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PAINEL PRINCIPAL COM ALTIFALANTE WAE OUTDOOR RUSH LIGADO

Painel principal Painel principal no modo de espera

OPTIONS
AUDIO

FM

Aceder às 
informações sobre a 
versão da aplicação, 
versão do �rmware, 

modo de espera, etc.

Informações relativas 
ao nível da bateria 
do altifalante WAE 

Outdoor Rush.

Abrir o leitor de 
música.

Procurar o altifalante WAE 
Outdoor Rush em caso de 

perda da ligação.
Este botão apenas está disponível 

em caso de perda da ligação.

Abrir o painel de 
controlo FM.

Ligar/colocar remotamente 
o altifalante WAE Outdoor 
Rush no modo de espera.

O modo de espera afeta a 
autonomia da bateria do altifalante.

Abrir o painel de 
equalização

(apenas no modo Bluetooth®).

Aceder ao manual 
online.

USER MANUAL
SPEAKER
OPTIONS

MUSIC PLAYER AUTO SCAN

SOUND
SETTINGS

FMSTANDBY



PAINEL FM

Apresentação das estações e respetivos nomes.
Requer a geolocalização.

Botões de seleção da lista FM (da esquerda 
para a direita):
- Lista de estações FM.
- Lista de favoritos 1.
- Lista de favoritos 2.

Estação selecionada atualmente.
Requer a geolocalização.

Definições de FM

Iniciar a procura de geolocalização para 
visualizar a lista de estações disponíveis.
Necessita que o GPS esteja ativado, assim como 
do acesso à Internet.

Área de visualização da frequência (da esquerda 
para a direita):
- Selecionar a estação anterior na lista de estações.
- Frequência selecionada atualmente.
- Abrir o painel de de�nições de FM avançadas.

Controlo do volume 
(apenas Android™).

Visualizar o menu de gestão das estações, 
após uma pressão longa numa estação:
+: guardar a estação na lista de favoritos
(Mem 1 ou Mem 2).
X: remover a estação.



PAINEL FM

Definições de FM avançadas

Selecionar manualmente uma frequência.

Memorizar a estação.Botão Anterior, para voltar ao painel anterior 
(no iOS).
Utilizar o botão Anterior        no Android.

Procurar automaticamente uma estação 
antes ou depois da frequência selecionada 
atualmente.

Selecionar as de�nições de FM do altifalante: 
Europa ou EUA.
É necessário efetuar uma nova procura de 
geolocalização sempre que esta de�nição for 
alterada.

Ativar/desativar a atualização automática 
das frequências das listas de favoritos 
durante uma procura de geolocalização.
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