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1. Laad de speaker volledig op voor 
eerste gebruik
Laad de WAE Outdoor Rush speaker volledig op 
voordat u hem de eerste keer gebruikt. Sluit de 
meegeleverde Micro-USB connector van de 
Micro-USB naar USB-kabel (12) aan op de 
micro-USB-poort (11) van de WAE Outdoor 
Rush speaker en het andere eind van deze kabel 
op de USB-poort van een computer of op de 
voedingsadapter (5 V/1 A)* van een 
smartphone of tablet.
Het opladen van de accu duurt ongeveer 3,5 
uur.
Tijdens het opladen, knippert de indicator voor 
de accustatus (1) groen. Wanneer de accu 
volledig is opgeladen, gaat de indicator voor de 
accustatus (1) uit.
Wanneer de accu bijna leeg is, gaat de indicator 
voor de accustatus (1) knipperen.
2. Aan de slag met de speaker
Druk op de Aan/uit-knop (1) om de WAE 
Outdoor Rush speaker aan te zetten. Houd de 
Aan/uit-knop (1) 2 seconden ingedrukt om de 
speaker uit te zetten. 
Wanneer u de WAE Outdoor Rush de eerste keer 
gebruikt, is de speaker gereed om gekoppeld te 
worden. De Bluetooth®-indicator (7) knippert 
blauw.
- Schakel de Bluetooth® draadloze technologie 
in op een smartphone, tablet, MP3-speler of 
computer en zoek naar beschikbare 
Bluetooth®-apparaten.
- Selecteer WAE Outdoor Rush 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 (7) 
blauw branden. Uw apparaten zijn nu klaar om 
muziek te gaan afspelen.
3. Bediening van volume en muziek 
afspelen
Met de knoppen + en - (2 en 3) kan het 
volumeniveau van de WAE Outdoor Rush 
speaker worden ingesteld onafhankelijk van de 
bedieningsknoppen op het 
Bluetooth®-apparaat (smartphone, tablet, 
MP3-speler).
Bij apparaten die compatibel zijn met de 
Absolute Volume (AVRCP 1.4) modus wordt het 
volume rechtstreeks door de WAE Outdoor 
Rush speaker geregeld.
4. Muziek uit een andere bron afspelen 
op de WAE Outdoor Rush
Als u muziek wilt afspelen van een andere 
Bluetooth®-muziekbron (smartphone, tablet, 
computer, MP3) dan de bron die nu wordt 
gebruikt, houd dan de Bluetooth® knop (7) 3 
seconden ingedrukt totdat u een biep hoort en 
het gekoppelde apparaat is losgekoppeld. De 
Bluetooth®-indicator (7) knippert blauw om aan 
te geven dat er nu een ander 
Bluetooth®-apparaat kan worden gekoppeld en 
verbonden.
5. De opgeslagen lijst met ooit 
gekoppelde apparaten wissen
De WAE Outdoor Rush speaker slaat informatie 
op over de 8 laatst gekoppelde apparaten. U 
kunt deze informatie wissen door de 
Bluetooth®-knop (7) 8 seconden ingedrukt te 
houden.
6. FM-radio
Druk op de knop FM-radio (8) om de FM-radio in 
te schakelen. De indicator FM-radio (8) gaat wit 
branden.
Bij gebruik voor de eerste keer wordt een 
automatische scan uitgevoerd. Deze slaat alle 
gevonden radiostations op en stemt daarna af 
op het eerst gevonden station. Met de knoppen 
Vorige (6) en Volgende (5) kiest u andere 
stations.
Een korte druk op de knop Afspelen/pauzeren 
(4) zet de dempmodus aan of uit.
Houd de knop FM-radio (8) 3 seconden 
ingedrukt om de tuner opnieuw naar stations te 
laten zoeken. Tijdens het scannen knippert de 
indicator (8) wit. U kunt maximaal 40 stations 
opslaan.

1. Aan/uit-knop en indicator voor 
accustatus

2. Volume+ knop
3. Volume- knop
4. Afspelen/pauzeren/dempen-knop
5. Volgende-knop
6. Vorige-knop
7. Bluetooth®, knop en -indicator
8. FM-radio, knop en -indicator
9. Lijningang-connector
10. USB-poort
11. USB-connector (ingang)
12. Kabel voor micro-USB naar USB

Download en test alle FM-functies die 
beschikbaar zijn dankzij de WAE Music app 
zoals frequenties weergeven en lijst met 
stations.
7. Lijningang
U kunt een muziekapparaat rechtstreeks 
aansluiten op de lijningang (9) van de speaker.
8. Standby-modus
Als de WAE Outdoor Rush speaker 10 minuten 
of langer niets afspeelt via de 
Bluetooth®-functie of de FM-radio, dan 
schakelt de speaker over naar de 
standby-modus om de accu te sparen. U haalt 
de speaker weer uit standby door op de 
Aan/uit-knop te drukken (1) of de WAE Music 
app te gebruiken.
9. Oplaadfunctie**
Als de Bluetooth®-modus is ingeschakeld 
(alleen in deze modus), kan een smartphone 
worden opgeladen door deze aan te sluiten op 
de USB-poort (10).
Het opladen gaat sneller als u de 
Bluetooth®-functie uitschakelt. Dit doet u door 
de knop Bluetooth® (7) 2 maal in te drukken. 
Wanneer de smartphone (of ander apparaat) 
volledig is opgeladen, druk dan de Bluetooth® 
knop (7) nogmaals 2 maal in om de 
Bluetooth®-functie weer in te schakelen.
De WAE Outdoor Rush speaker beschikt over 
een USB-poort (10) waarmee een extern 
apparaat zoals een smartphone of MP3-speler 
kan worden opgeladen.
Het oplaadvermogen dat de speaker levert is 
0,5 A, voldoende voor het opladen van de 
meeste smartphones. Het oplaadvermogen is 
te laag voor een tablet.
10. IP67-bescherming
Controleer dat het afsluitkapje goed is 
aangedraaid zodat het apparaat beschermd is 
tegen water en stof.
Draai het afdekkapje vast of los met het 
gereedschap dat aan het polsriempje zit.

* Niet meegeleverd.
** Er kan een bepaalde kabel (niet 
meegeleverd) nodig zijn.
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Download de 
WAE Music app
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HOOFDPANEEL MET WAE OUTDOOR RUSH SPEAKER VERBONDEN

Hoofdpaneel Hoofdpaneel in standby-modus

OPTIONS
AUDIO

FM

Zet de WAE Outdoor Rush
speaker op afstand aan/zet 

hem in standby-modus.
De standby-modus verbruikt 

een beetje stroom.

Geeft informatie over 
onder andere de 

app-versie, de 
�rmware-versie en 
de standby-modus.

Informatie over het 
niveau van de accu 

van de WAE Outdoor Rush
speaker.

Opent de 
muziekspeler.

Opent het 
equalizerpaneel

(alleen in Bluetooth® modus).

Opent de 
online-handleiding.

Zoekt de WAE Outdoor
Rush speaker wanneer 

de verbinding verlorenis 
gegaan.

Deze knop is alleen beschikbaar
wanneer  de verbinding verloren 

is gegaan.

Opent het 
controlepaneel.

GELUID FMSTANDBY

MUZIEKSPELER AUTOMATISCH
SCANNEN

HANDLEIDINGSPEAKER



FM-PANEEL

Frequentieweergavegebied
(van links naar rechts):
- Selecteer het vorige station in de lijst met stations.
- Geselecteerde frequentie.
- Opent het paneel met geavanceerde 
FM-instellingen.
- Selecteer het volgende station in de lijst met 
stations.

Weergave van stations en stationsnamen.
Vereist geolocatie.

Weergave van stationbeheermenu, na een 
station lang indrukken:
+: station opslaan in de lijst met favorieten 
(Mem 1 of Mem 2).
X: station verwijderen.

Volumeregeling
(alleen Android™).

Knoppen voor FM-lijst selectie
(van links naar rechts):
- Lijst met FM-stations.
- Favorietenlijst 1.
- Favorietenlijst 2.

Start de geolocatie-scan die een lijst met 
beschikbare stations levert.
Hiervoor moet GPS ingeschakeld zijn en internet 
toegankelijk zijn.

Geselecteerde station.
Vereist geolocatie.

FM-instellingen



FM-PANEEL

Geavanceerde FM-instellingen

Handmatig een frequentie selecteren.

Het station opslaan.Back-knop. Gaat terug naar het vorige 
paneel (in iOS).
Gebruik in Android de          Back-knop.

Automatisch zoeken naar een station voor 
of na de nu geselecteerde frequentie.

Selecteer de FM-instellingen van de speaker:
Europa (EU) of de Verenigde Staten (US).
Als deze instelling wordt gewijzigd, moet er een 
nieuwe geolocatie-scan worden uitgevoerd.

In-/uitschakelen van het automatische 
bijwerken van de frequenties van uw 
favorietenlijst tijdens een geolocatie-scan.
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