


Druk 2 seconde op de 'E' knop om de instelingen te
openen voor het alarm
Gebruik vervolgens de '+' en '-' knop om de tijd in te
stellen, en ga telkens door met de instellingen door de 'E'
knop te gebruiken
Na het instellen van de wekker (rechtsboven in het
display) ga je door op de 'E' knop te klikken automatisch
door naar de instelling van het wekgeluid. Kies hierin met
de '+' en '-' knop het gewenste wekgeluid
Druk na het kiezen van het wekgeluid op de 'E' knop om
de sterkte van het geluid in te stellen. Doe dit ook met de
'+' en '-' knoppen 
Druk vervolgens weer op de 'E' knop om de tijd van de
klok in te stellen. Wanneer je klaar bent druk je op 'E', en
is de instelling klaar!
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Alarm, geluid en tijd instellen

Druk op de '-' en '*' knoppen tegelijk voor 2 seconde om de
vibratie functie aan te zetten.
De vibratie functie is ideaal om 's nachts even kort een
nachtlampje te gebruiken. Door de wekker aan te raken,
hoef je niet opzoek naar de lichtknop, en springt het licht
aan voor 5 minuten
Als het LED licht aanstaat bij vibratie , blijft deze 20
minuten aan
Wanneer de muziek aanstaat, werkt de vibratie functie
niet
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De vibratie functie

De nachtmodus is ideaal als je het licht van de tijd te fel vindt!
Activeer de nachtmodus tussen 22:00 en 07:00 door de aan/uit
knop één keer in te drukken. 

De nachtmodus

Het licht van de wake-up functie gaat aan wanneer de wekker af
gaat! Dit bevordert het energiek opstaan met een uitgerust
gevoel

De wake-up light

Zet de bluetooth aan op de wekker door de 'E' en '*' knoppen
tegelijk 2 seconde lang in te drukken. Wanneer het bluetooth
logo op het display knippert, is de wekker aan het zoeken
naar een apparaat
Zet vervolgens de bluetooth aan op jouw eigen apparaat, en
zoek naar de bluetooth 'SG-1' 
Koppel met 'SG-1' en de speaker is klaar om jouw favoriete
muziek af te spelen!
Speel muziek af van Youtube tot Spotify, voor maar liefts 10
uur lang!
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Bluetooth instellen

De batterijduur hangt af van het gebruik van de wekker.
Wanneer je het licht en de speaker gemiddeld 2-3 uur
per dag gebruikt, gaat de wekker ongeveer 4-5 dagen
mee met een volle accu
De wekker gaat in stand-by 160 uur mee
De wekker kan 10 uur lang muziek achter elkaar afspelen
via de speaker, of licht geven!

1.

2.
3.

De batterij

Binnen de garantieperiode zal, indien het product defect
raakt buiten de schuld van de gebruiker
om, het product worden gerepareerd op kosten van Boostiv.

De garantie geldt niet voor
defecten aan het product in onderstaande voorbeelden:
1) Het niet juist bedienen of onderhouden van het product
volgens de (QIG) Snelle Installatiegids
 instructies.
2) Defecten door natuurlijke slijtage, inclusief maar niet
beperkt tot krassen, corrosie, oxidatie en
 roesten.
3) Defect door niet-geautoriseerde reparatie van het
product, inclusief maar niet beperkt tot
 eigen reparatiepogingen of wijzigingen van de gebruiker of
derden

Garantie

Retour
Neem voor het aanvragen van de retour contact op met de
Boostiv klantenservice voor de beste verwerking van de
retour.

Contact: Boostiv 
Email: 2ushopnl@gmail.com
Adres: Nijensteinseweg 18C
             4124AV, Hagestein

Verbind de wekker eenvoudig met Bluetooth! Zo kan jij elke
app gebruiken om muziek af te spelen op hoge kwaliteit!
Gebruik bijvoorbeeld; Spotify, Youtube, Itunes, Podcasts of
wat je ook maar wil, alles kan
Verbind de wekker ook met je laptop of tv! Hierdoor kan je
een surround sound creëren door de wekker achter je te
zetten. 
Wist je dat de oplaadduur maar 2 uur is! Eenmaal
opgeladen gaat de wekker 7 (!) dagen mee zonder enkel
probleem!
Staat het licht uit overdag of 's nachts? Raad de wekker één
keer aan en het licht springt direct weer aan!
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