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Handleiding
EN HANDIGE TIPS
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Stap 5: Stel het alarm in op de gewenste tijd en geluid! Je
kunt kiezen tussen 3 verschillende geluiden, op 7

geluidsniveaus!

Stap 4: Verbind jouw telefoon super simpel met de speaker
via bluetooth! Houd de twee rechtse knoppen samen

ingedrukt voor 2 seconde, om de bluetooth aan te zetten en
automatisch te verbinden met jouw apparaat! De naam van

de speaker is 'SG1'.

Stap 1:Haal alle benodigdheden uit de verpakking en
controleer of alles aanwezig is. 

Stap 2: Houd de start knop ingedrukt voor 3 sec.
Vervolgens zal de wekker aan gaan en zal het licht gaan

schijnen. 
 

Lees de bijgeleverde gebruiksaanwijzing aandachtig door.
Stel de tijd in en al eventueel de gewenste wektijd.

Zie pagina 5 voor de digitale handleiding.

Stap 3: Stel de gewenste lichtsterkte in, en kies de kleur die
jij het leukste vindt en past bij de stemming waarin jij je voelt!

Gebruik hiervoor de E knop om te wisselen van kleur.
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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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