
Het omschakelen tussen apparaten 
kan 3 tot 10 seconden duren, 
afhankelijk van de gebruikte 
smartphone of tablet.
4. De Bluetooth®-verbinding 
verbreken en opnieuw koppelen
Als de WAE Outdoor 04Plus speaker 
met een apparaat zoals een 
smartphone of MP3-speler is 
gekoppeld, houdt u de 
Bluetooth®-knop (1) 3 seconden 
ingedrukt om de verbinding met 
het gekoppelde apparaat te 
verbreken. De Bluetooth®-indicator 
(3) knippert blauw om aan te geven 
dat er nu een ander 
Bluetooth®-apparaat kan worden 
gekoppeld.
5. De opgeslagen lijst met ooit 
gekoppelde apparaten wissen
De WAE Outdoor 04Plus speaker 
slaat informatie op over de 8 laatst 
gekoppelde apparaten. U kunt 
deze informatie wissen door de 
Bluetooth®-knop (1) 8 seconden 
ingedrukt te houden.
6. Bediening van volume en 
muziek afspelen
Door kort op de knoppen + en – (4 
en 5) te drukken, stelt u het 
volumeniveau van de WAE Outdoor 
04Plus speaker in onafhankelijk van 
de bedieningsknoppen op uw 
Bluetooth®-apparaat.
Bij apparaten die compatibel zijn 
met de Absolute Volume (AVRCP 
1.4)-modus wordt het volume 
rechtstreeks door de WAE Outdoor 
04Plus speaker geregeld.
Door langer op de knoppen + en – 
(4 en 5) te drukken, springt u naar 
de volgende of vorige track.
Door de knoppen + en – (4 en 5) 
tegelijkertijd in te drukken, 
pauzeert of herstart u het afspelen 
van een track.
7.  Lijningang
U kunt een muziekapparaat 
rechtstreeks aansluiten op de 
lijningang (9).
8. Standby-modus
Als de WAE Outdoor 04Plus speaker 
10 minuten of langer niet is 
verbonden met een 
Bluetooth®-apparaat, dan schakelt 
de speaker over naar de 
standby-modus om de accu te 
sparen. U haalt hem dan weer uit 
standby-modus door op de 
Bluetooth®-knop te drukken (1).
9. IP66-bescherming
Controleer dat het beschermkapje 
(6) goed dicht zit zodat het 
apparaat beschermd is tegen water 
en stof.

* Niet meegeleverd.
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1. Laad de speaker volledig op 
voor eerste gebruik
Laad de WAE Outdoor 04Plus 
speaker volledig op voordat u hem 
de eerste keer gebruikt. Sluit de 
micro-USB-connector van de kabel 
(13) aan op de micro-USB-poort (8) 
op de WAE Outdoor 04Plus speaker. 
Sluit het andere uiteinde van de 
kabel aan op de USB-poort van een 
computer of op een USB-oplader 
(5V/1A)* van een smartphone/ 
tablet.
Het opladen van de accu duurt 
ongeveer 3 uur.
Tijdens het opladen, brandt de 
indicator voor de accustatus (8) 
continu groen. Wanneer de accu 
volledig is opgeladen, gaat de 
indicator voor de accustatus (8) uit.
2. Aan de slag met uw speaker
Schuif de Aan/uit-schakelaar (7) op 
ON om de WAE Outdoor 04Plus aan 
te zetten.
Wanneer u de WAE Outdoor 04Plus 
de eerste keer gebruikt, is de 
speaker gereed om gekoppeld te 
worden. De Bluetooth®-indicator (3) 
knippert blauw.
- Schakel de Bluetooth® draadloze 
technologie op uw smartphone, 
tablet, MP3-speler of computer in en 
zoek naar beschikbare Bluetooth®- 
apparaten.
- Selecteer WAE Outdoor in de lijst 
van beschikbare Bluetooth®- 
apparaten en koppel de apparaten. 
Als er om een toegangscode wordt 
gevraagd, geef dan 0000 op.
Zodra beide apparaten zijn 
gekoppeld en verbonden, blijft de 
Bluetooth®-indicator (3) op de WAE 
Outdoor 04Plus blauw branden. Uw 
apparaten zijn nu klaar om muziek 
te gaan afspelen.
3. Twee apparaten tegelijkertijd 
aansluiten op de WAE Outdoor 
04Plus speaker
De WAE Outdoor 04Plus is uitgerust 
met A2DP Multipoint-technologie 
zodat u twee smartphones/tablets 
tegelijkertijd kunt verbinden met 
deze speaker. Terwijl de WAE 
Outdoor 04Plus speaker is 
verbonden met een apparaat (de 
Bluetooth®-indicator (3) brandt 
blauw), drukt u twee maal op de 
Bluetooth®-knop (1). De Bluetooth®- 
indicator (3) gaat nu blauw 
knipperen.
De WAE Outdoor 04Plus speaker kan 
nu met een tweede apparaat 
worden gekoppeld en verbonden.
Er kan echter nooit muziek van twee 
apparaten tegelijkertijd worden 
afgespeeld. Om over te schakelen 
van het ene naar het andere 
apparaat, pauzeert u het afspelen op 
het eerste apparaat en start u het 
afspelen op het tweede apparaat.

1. Bluetooth®-knop (koppelen)
2. Laag accu-indicator (rood)
3. Bluetooth®-indicator 

(blauw)
4. Volume + / volgende track
5. Volume - / vorige track
6. Beschermkapje
7. Aan/uit-schakelaar
8. Micro-USB-poort met 

indicator voor accustatus
9. Lijningang-connector
10. Schroefdraad voor ¼" 

bevestiging
11. Lus voor vastmaken 

polsbandje
12. Polsbandje
13. Kabel voor micro-USB naar 

USB
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