
Boostiv Wake-up Light
Handleiding

Lees de handleiding aandacht door voor gebruik
om zeker te weten dat u het product juist gebruikt

Instructies
Houd het tandwieltje in om de tijd instellingen aan te passen
Wijzig het jaar door op de '+' en '-' te drukken. Druk op het tandwiel
om de maand aan te passen
Wijzig de maand door op de '+' en '-' te drukken. Druk op het
tandwiel om de datum aan te passen
Wijzig de datum door op de '+' en '-' te drukken. Druk op het
tandwiel om de uren aan te passen
Wijzig de uren door op de '+' en '-' te drukken. Druk op het tandwiel
om de minuten aan te passen
Wijzig de minuten door op de '+' en '-' te drukken. Druk op het
tandwiel om de instellingen af te sluiten

Tijd instellen
1.
2.

3.

4.

5.

6.

- Dubbel klik het tandwiel op de wekker om te switchen van 12 uur naar
24 uur weergave

Tijdweergave

Datum en tijdsweergave
- Druk één keer op het tandwiel om te switchen tussen datum en
temperatuurweergave
- Druk op '+' of '-' om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit 

LED display weergave
Dubbelklik het 'zon icoontje' om de helderheid van het scherm aan te
passen. Er zijn 4 standen te kiezen

AT: Automatisch, hierin past de helderheid van het scherm zich aan aan
de behoefte van de ruimte
LO: LOW, hierin is de helderheid gedimd, handig voor weinig licht
tijdens het slapen
HI: Hight, hier is de helderheid het felst, aan te raden voor gebruik
overdag
OFF: Hierin is het display uit

Licht effect
- Druk op het 'zon icoontje' om het licht van de lamp aan te zetten
- Druk en hou het 'zon icoontje' vast om de helderheid aan te passen. De
helderheid is in 10 standen aan te passen. 
- Druk op het 'zon icoontje' om te wisselen van helderheid
Wanneer het licht aan is, kun je van lichteffect veranderen door de metalen
ring aan te raken. Je kan hierin kiezen tussen warm licht, 7 verschillende
kleuren en een variatie van dynamische lichteffecten
- Wanneer het licht aan is, druk op het metalen frame en houd het metalen
frame voor 3 seconde vast. Hierdoor verandert het licht in het ademend
lichteffect

Snooze functie
- Wanneer de wekker afgaat, druk op het metalen frame om de wekker te
snoozen. Snooze de wekker telkens voor 9 minuten

Het alarm
- Zet het alarm aan of uit door op het 'wekker icoontje' te klikken. 
- Wissel door op het 'wekker icoontje' te klikken tussen wekker 1 en wekker
2 (icoontjes knipperen). 
- Dubbel klik vervolgens om de wekker aan of uit te zetten.

Wekker en wake-up light instellen
- Druk op het 'wekker icoontje' en selecteer wekker 1 of 2 (icoon
knippert) Hou het 'wekker icoontje' ingedrukt om naar de instellingen
te gaan
- Verander de uren doormiddel van de '+' en '-' knoppen. Druk op het
'wekker icoontje' om de wijziging op te slaan en verder te gaan 
- Verander de minuten doormiddel van de '+' en '-' knoppen. Druk op
het 'wekker icoontje' om de wijziging op te slaan en verder te gaan 
- Verander de alarm modus doormiddel van de '+' en '-' knoppen. Druk
op het 'wekker icoontje' om de wijziging op te slaan en verder te gaan.
Je kan de wekker instellen voor de volgende dagen:
- A-1: Elke dag van de week
- A-2: Werkdagen (ma-vrij)
- A-3: Weekend
- A-4: Zelf dagen van de week kiezen (druk op het 'wekker icoontje' en
gebruik de '+' en '-' knop om de dag van de week te kiezen. Druk weer
op het 'wekker icoontje' om op te slaan 

- Verander het wekgeluid doormiddel van de '+' en '-' knoppen. Geluid
S01 tot S06 zijn standaard geluiden, geluid S07 is de FM radiofrequentie
die je kiest. Druk op het 'wekker icoontje' om het wekgeluid op te slaan 
- Verander het volume modus doormiddel van de '+' en '-' knoppen. Kies
tussen 10 geluidsterkten (V01 tot V10). Druk op het 'wekker icoontje' om
door te gaan
- Verander het weklicht doormiddel van de '+' en '-' knoppen. Kies tussen
20 helderheidstanden (L01 tot L20) en druk op het 'wekker icoontje' om
verder te gaan om de tijd in te stellen wanneer het zonlicht aan gaat. Als
je het licht niet aan wilt, kun je de optie 'OFF' selecteren
- Stel de tijd voor het wake-up light in doormiddel van de '+' en '-'
knoppen. Kies tussen de 5 en 60 minuten

Hou het 'halve maan icoon' ingedrukt tot het pictogram knippert, om de
slaapmodus instelling aan te passen
Pas het 'aftellen' aan met de '-' en '+' knoppen (aftellen van 5 tot 120
minuten). Druk weer op het 'halve maan icoon' om de instelling op te
slaan
Pas het lichteffect aan met de '-' en  '+' knoppen. Kies tussen OFF, P01 tot
P08. Druk weer op het 'halve maan icoon' om door te gaan naar de
helderheid instellingen. 
Wijzig de helderheid met de '-' en '+' knoppen. Je kan kiezen tussen L01 en
L10 (10 helderheidniveaus). Druk weer op het 'halve maan icoon' om door
te gaan naar de geluid instellingen.
Wijzig het geluid met de '-' en '+' knoppen. Je kan kiezen tussen S01 tot
S06, dit zijn vaste muziekjes. S07 is de FM radio stand, welke je zelf kan
instellen in de gewenste frequentie! Druk op het 'halve maan icoon' om
door te gaan naar de volume instellingen. 
Wijzig het volume met de '-' en '+' knoppen. Je kan kiezen tussen V01 tot
V15. Druk vervolgens weer op het 'halve maan icoon' om de instellingen af
te sluiten

FM radio instellen
- Scroll met het wiel aan de zijkant van de wekker om hem aan en uit te
zetten. Wanneer je het wiel helemaal naar links draait, gaat de radio uit
- Pas het volumeniveau aan door aan het wiel te draaien Scroll naar
rechts om het volume harder te zetten, en naar links om het geluid te
dempen
- Wanneer de FM radio aanstaat, dubbel klik op de '-'/'+' knoppen. De
radio gaat nu zelf FM stations zoeken binnen 76MHZ en 108MHz. De radio
stations worden opgeslagen onder de stations P01, P02, etc...
- Druk op de '-' en '+' knoppen om te zoeken naar jouw favoriete
radiostation. gebruik de '-' of '+' knop om telkens 0.1MHz te wijzigen


