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Geachte klant,
We zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons 
assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en uit-
gebreid geteste kwaliteitsproducten op het gebied van 
warmte, gewicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, polss-
lag, zachte therapie, massage, lucht en beauty.
Neem deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar 
deze voor later gebruik, laat deze ook door andere gebrui-
kers lezen en neem alle aanwijzingen in acht. 
Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1. Omvang van de levering
• 1 Beurer Wake-up Light WL 32
• 1 netadapter
• 1 AUX-kabel
• 1 gebruiksaanwijzing

2. Verklaring van symbolen
In de gebruiksaanwijzing, op de verpakking en op het 
typeplaatje van het apparaat en de accessoires worden de 
volgende symbolen gebruikt:

 
WAARSCHUWING

Waarschuwing voor verwon-
dingsgevaren of gevaren voor uw 
gezondheid

 LET OP

Geeft aan dat bepaalde hande-
lingen mogelijk schade veroorz-
aken aan het apparaat of de toe-
behoren.

 Aanwijzing
Verwĳzing naar belangrĳke infor-
matie

Verwijder het apparaat conform  
EU- richtlijn betreffende de verwi-
jdering van elektrische en elektro-
nische apparatuur – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equip-
ment)

Fabrikant

Dit product voldoet aan de eisen 
van de geldende Europese en 
nationale richtlijnen.

NEdERLANdS
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 WAARSCHUWING
• Het apparaat is alleen bedoeld voor het in deze 

gebruiksaanwijzing beschreven gebruik. De fabrikant is 
niet aansprakelijk voor enige schade die voortkomt uit 
onjuist of onzorgvuldig gebruik.

• Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde 
netadapter en alleen met de op de netadapter aangege-
ven netspanning.

• Controleer voor het gebruik of het apparaat en de 
accessoires zichtbaar zijn beschadigd. Wij adviseren u 
om in twijfelgevallen het apparaat niet te gebruiken en 
contact op te nemen met de verkoper of met de betref-
fende klantenservice.

• Schakel het apparaat in het geval van een defect of sto-
ring onmiddellijk uit en trek de stekker van het apparaat 
uit het stopcontact.

• Steek de netadapter nooit in of trek deze nooit uit het 
stopcontact als u vochtige handen hebt.

• Houd het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van 
kinderen (verstikkingsgevaar).

• Zorg ervoor dat het netsnoer geen struikelgevaar vormt.
• Houd het apparaat, de netadapter en het netsnoer uit 

de buurt van water!
• Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen 

(waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke 
of geestelijke vermogens, of personen die niet bekend 
zijn met de functionaliteiten/beperkingen van het appa-

raat. Gebruik is alleen toegestaan wanneer het plaats-
vindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verant-
woordelijke persoon, of wanneer zij van deze persoon 
aanwijzingen hebben ontvangen voor het gebruik.

• Er dient toezicht te worden gehouden op kinderen, 
zodat zij niet met het apparaat spelen. 

 LET OP
• Trek niet aan het netsnoer of aan het apparaat om de 

netadapter uit het stopcontact te trekken. 
• U mag het apparaat niet aan het netsnoer optillen of 

dragen.
• Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, vuil, 

sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht.
• Laat het apparaat niet vallen.  

3. Kennismaking
Met het Beurer Wake-up Light WL 32 wordt u rustig en 
op natuurlijke wijze wakker. De langzaam feller wordende 
ledlamp simuleert de opgang van de zon. Daardoor kunt 
u langzaam wennen aan de veranderende lichtomstandig-
heden en kan uw lichaam zich rustig op het wakker wor-
den voorbereiden. Naast de simulatie van de zonsopgang, 
kunt u ook een wektoon instellen om het wakker worden 
akoestisch te ondersteunen. U kunt de radio of een piep-
toon instellen als wektoon. Met het Wake-up Light begint 
u de dag uitgerust en tevreden. 
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4. Beschrijving van het apparaat
Vooraanzicht

Zijaanzicht

 1 Up (omhoog)
 2  Volume (radio)
 3 Down (omlaag)
 4 Alarm 1-2
 5 Welterustenfunctie (sleep) / radio
 6 Set / memory

LED-
lamp

Zz (snooze) / licht

Voor snooze / licht de afdekking 
van de lamp aan de voorzijde naar 
beneden drukken

41
52
63
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Achteraanzicht

Onderzijde

deksel batterijcompartiment

Beschrijving van het display

 1 Zendergeheugenplaats (radio)
 2 Lampsymbool
 3 Snooze 
 4 Radio ingeschakeld
 5 Alarm 2 radio
 6  Alarm 2 pieptoon
 7 Alarm 1 radio
 8 Alarm 1 pieptoon
 9 Alleen weergegeven bij 12-uursindeling
10 Sleep timer (welterustenfunctie)

Netadapter

AUX-kabel

AUX-ingang Netadapteraans-
luiting

Reset (terugzetten naar 
fabrieksinstellingen)

3 x AAA-batterijen
(niet meegeleverd)

Zz (snooze) / licht

1 2 3 4

58

9
10

67
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5. Ingebruikname
• Verwijder het verpakkingsmateriaal.
• Controleer of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn.
• Controleer het apparaat, de netadapter en het netsnoer 

op beschadigingen.
• Verwijder het deksel van het batterijcompartiment aan 

de onderzijde van het apparaat en plaats de batteri-
jen volgens de juiste polariteit. De batterijen voorzien 
het apparaat van stroom in het geval er onverhoopt een 
stroomstoring optreedt. 

• Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak.
• Verbind de netadapter met de netadapteraansluiting aan 

de achterzijde van het apparaat. 
• Steek de netadapter in een geschikt stopcontact. Op 

het display van het apparaat verschijnt de tijd.

 Aanwijzing
• Als u het apparaat terug wilt zetten naar de fabrieksins-

tellingen, moet u met een spits voorwerp de reset-toets 
aan de onderzijde van het apparaat bedienen.

6. Bediening

 Aanwijzing
Het apparaat verlaat automatisch het instellingenmenu als 
u gedurende 10 seconden geen toets indrukt.

6.1 Tijd en snooze-duur instellen 
•  Druk op de -toets. 
De tijd begint te knipperen.

Stel met de /-toetsen de gewenste tijd in.

 Aanwijzing
Als u sneller door de uren of minuten wilt bladeren, houdt 
u de /-toets ingedrukt.

•  Bevestig de ingestelde tijd met de -toets.

Op het display knippert nu “24 Hr”.
U kunt kiezen voor de 12-uursindeling of de 24-uursin-
deling.
•  Selecteer met de /-toetsen de gewenste uurweer-

gave en bevestig de selectie met de -toets.

Op het display knippert nu “Zz 05”.
•  Selecteer met de /-toetsen de gewenste snooze-

duur (5 tot 60 minuten) en bevestig de selectie met de 
-toets.

 Aanwijzing
Als u de tijd in het donker wilt aflezen, drukt u de afdek-
king van de lamp aan de voorzijde naar beneden. 

6.2 Alarm instellen
U kunt op het Wake-up Light twee verschillende alarmtij-
den (alarm 1 en alarm 2) instellen.
•  Om alarm 1 in te stellen, drukt u de -toets één keer 

in.
•  Om alarm 2 in te stellen, drukt u de -toets twee keer 

in.
De betreffende alarmtijd begint op het display te knippe-
ren.
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•  Stel met de /-toetsen de gewenste alarmtijd in.
•  Selecteer met de -toets de gewenste alarmtoon 

voor de alarmtijd.
Voor de alarmtoon kunt u kiezen uit radio ( ) en een piep-
toon ( ). 

• Bevestig uw selectie met de -toets.

Alarm 1 
uitgeschakeld

Alarm 2  
uitgeschakeld

Alarm 1 ingeschakeld,
pieptoon ingesteld als wek-

toon

Alarm 2 ingeschakeld,  
radio ingesteld als wektoon

6.3 Alarm uitschakelen
•  Als het alarm afgaat, drukt u op de -toets.
Het alarm is nu uitgeschakeld en zal pas de volgende dag 
op de ingestelde tijd weer afgaan.

6.4 Alarm permanent deactiveren
•  Om alarm 1 te deactiveren, drukt u de -toets één 

keer in.

•  Om alarm 2 te deactiveren, drukt u de -toets twee 
keer in.

•  Druk nu zo vaak op de -toets totdat op het display 
naast het getal 1 of 2 geen muzieknootje ( ) en geen 
belletje ( ) meer staat.

•  Bevestig uw selectie met de -toets. Alarm 1 of 2 is 
nu gedeactiveerd.

6.5 Snooze-functie
Als de alarmtoon klinkt, kunt u deze tijdelijk stoppen door 
op de Zz-toets te drukken. De alarmtoon zal vervolgens 
na de door u ingestelde snooze-duur weer klinken. Hoe 
u de snooze-duur moet instellen, vindt u in hoofdstuk 6.1 
“Tijd en snooze-duur instellen”.

6.6 Zonsopgangsfunctie
Als u een alarm hebt ingesteld, kunt u zich niet alleen door 
de alarmtoon laten wekken, maar ook door een simulatie 
van de zonsopgang. Het ledlicht wordt daarbij langzaam 
steeds feller. 

 Aanwijzing
Gebruik voor deze functie de meegeleverde netadapter.
•  Houd de Zz-toets ongeveer 5 seconden ingedrukt. 
Op het display knippert “15”.
•  Stel met de /-toetsen de gewenste gesimuleerde 

zonsopgang in.

15 = simulatie van de zonsopgang begint 15 minuten voor 
de ingestelde alarmtijd.
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30 = simulatie van de zonsopgang begint 30 minuten voor 
de ingestelde alarmtijd.

OFF = simulatie van de zonsopgang gedeactiveerd. Op 
het display zal het lampsymbool ( ) boven de tijd ver-
dwijnen.

• Om uw keuze te bevestigen, drukt u op de Zz-toets.

6.7 Lampfunctie / sfeerlicht met veranderende kleuren
U kunt het Wake-up Light ook als normale lamp of als 
sfeerlicht met veranderende kleuren gebruiken.

 Aanwijzing
Gebruik voor deze functie de meegeleverde netadapter. 
Als u naar de radio luistert of de welterustenfunctie hebt 
geactiveerd, is de functie “Sfeerlicht met veranderende 
kleuren” gedeactiveerd. Gedurende deze periode kan 
alleen licht zonder veranderende kleuren worden weer-
gegeven.

•  Druk op de Zz-toets.
Het ledlicht begint zwak te branden.

•  Om de lampfunctie te activeren, drukt u nogmaals op 
de Zz-toets.

Op het display knippert “L 09” (helderheidsniveau 09). 
•  Stel met de /-toetsen het gewenste helderheidsni-

veau in (L 00 tot L 15).

• Als u het sfeerlicht met veranderende kleuren wilt active-
ren, drukt u opnieuw op de Zz-toets.

Het sfeerlicht met veranderende kleuren begint te bran-
den.
Wacht enkele seconden totdat de kleuren veranderen.

• Als u een van de sfeerlichten permanent wilt vastzet-
ten (zonder veranderende kleuren), drukt u opnieuw op 
de Zz-toets.

• Om alle lichtfuncties uit te schakelen, drukt u nogmaals 
op de Zz-toets.

6.8 Radio luisteren 
Het Wake-up Light beschikt over een flexibele werpan-
tenne aan de achterzijde van het apparaat. Rol de draad 
af en leg deze volledig uitgerold neer om voor de beste 
ontvangst te zorgen.
• Om de radio in te schakelen, drukt u op de -toets.
Op het display knippert eerst “on”. Na ongeveer 10 secon-
den verschijnt mhz en de momenteel ingestelde frequentie.

• Stel met de /-toetsen de gewenste frequentie in. 
•  Om de automatische zenderzoekfunctie te activeren, 

houdt u de /-toets kort ingedrukt en laat u deze 
daarna weer los. Het apparaat start nu met het zoeken 
naar zenders en stopt hier automatisch mee zodra er 
een radiozender is gevonden.

•  Om het volume van de radio te wijzigen, drukt u op de 
-toets. Stel vervolgens met de /-toetsen het 

gewenste volume in.
•  Om de radio weer uit te schakelen, drukt u de afdekking 

van de lamp aan de voorzijde naar beneden.
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 Aanwijzing
Als u naar de radio luistert, is de functie “Sfeerlicht met 
veranderende kleuren” gedeactiveerd. Gedurende deze 
periode kan alleen licht zonder veranderende kleuren wor-
den weergegeven.

6.9 Radiozenders opslaan
Op het Wake-up Light kunt u maximaal 10 radiozenders 
opslaan.

•  Om de radio in te schakelen, drukt u op de -toets.

•  Stel met de /-toetsen de frequentie in van de radio-
zender die u wilt opslaan.

•  Om de geselecteerde radiozender op te slaan, houdt u 
de -toets gedurende ongeveer 2 seconden inge-
drukt. Op het display knippert onder de frequentie O1 
(geheugenplaatsnummer).

•  Selecteer het door u gewenste geheugenplaatsnummer 
door kort op de -toets te drukken. Om de zender 
op het geselecteerde geheugenplaatsnummer op te 
slaan, houdt u de -toets 2 seconden ingedrukt.

6.10 Vooraf ingestelde radiozenders selecteren
• Om de radio in te schakelen, drukt u op de -toets. Op 

het display knippert eerst “on”. Na ongeveer 10 secon-
den verschijnt mhz en de momenteel ingestelde fre-
quentie.

• Om een van de vooraf ingestelde radiozenders te selec-
teren, drukt u op de -toets.

6.11 Welterustenfunctie
Met behulp van deze functie kunt u instellen dat de radio 
na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld.

• Druk twee keer op de -toets.
Op het display verschijnt “sleep” en O5 knippert.
• Selecteer nu met de -toets het gewenste aantal 

minuten waarna de radio automatisch moet worden uit-
geschakeld. 

 U kunt kiezen uit 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 en 90 minu-
ten.

• Om het gewenste aantal minuten te bevestigen, wacht 
u ongeveer 5 seconden totdat het display automatisch 
teruggaat naar de tijd. Het gewenste aantal minuten is 
nu ingesteld. Als u het actuele aantal resterende minu-
ten wilt bekijken, drukt u op de -toets.

 Aanwijzing
• Als u de welterustenfunctie wilt beëindigen voordat het 

aantal ingestelde minuten is afgelopen, drukt u zo vaak 
op de -toets totdat OFF op het display wordt weer-
gegeven.

 Aanwijzing
Als u de welterustenfunctie hebt geactiveerd, is de func-
tie “Sfeerlicht met veranderende kleuren” gedeactiveerd. 
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Gedurende deze periode kan alleen licht zonder verande-
rende kleuren worden weergegeven.

6.12 Muziek luisteren via AUX-ingang
Via de AUX-ingang kunt u uw MP3-speler op het Wake-up 
Light aansluiten. 
• Steek een uiteinde van de AUX-kabel (meegeleverd) in 

de AUX-ingang aan de achterzijde van het Wake-up 
Light.

• Steek het andere uiteinde van de AUX-kabel in de 
hoofdtelefoonaansluiting van uw MP3-speler.

 Aanwijzing
Als u muziek luistert via de AUX-ingang, kunt u het volume 
alleen via uw MP3-speler aanpassen en niet via het Wake-
up Light. 
Als er een kabel in de AUX-ingang van het apparaat is 
gestoken, is de functie “Sfeerlicht met veranderende kleu-
ren” gedeactiveerd. Gedurende deze periode kan alleen 
licht zonder veranderende kleuren worden weergegeven.

7. Reiniging en onderhoud

 LET OP
• Let erop dat er geen water in het apparaat terechtkomt. 

Mocht dit toch gebeuren, gebruik het apparaat dan pas 
weer wanneer het volledig is opgedroogd.

• Dompel het apparaat en de netvoeding niet onder in 
water of andere vloeistoffen.

• Stel de apparaten niet bloot aan schokken, vocht, stof, 
chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen 
en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).

• Maak het apparaat schoon met een droge doek.
• Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
• Vervang altĳd alle batterĳen tegelĳk en gebruik batterĳen 

van hetzelfde type. Gebruik geen oplaadbare batterijen.
• Lekkende batterijen kunnen schade aan het apparaat 

veroorzaken. Haal de batterijen uit het batterijvak als u 
het apparaat langere tijd niet gebruikt.

• Uitgelopen of beschadigde batterijen kunnen bij con-
tact met de huid chemische brandwonden veroorzaken. 
Gebruik daarom geschikte veiligheidshandschoenen.

8. Verwijdering
Verwijder het apparaat conform de EU-richt-
lijn voor afgedankte elektrische en elektronische 
apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electro-
nic Equipment). 
Neem bij vragen contact op met de verantwoordelijke 
instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.
De gebruikte, volkomen ontladen batterijen moeten naar 
de daarvoor bestemde afvalbak, het depot voor gevaarli-
jke afvalstoffen of de elektriciteitszaak worden gebracht. 
U bent wettelijk verplicht de batterijen correct 
te verwijderen.
Aanwijzing: Deze tekens kunt u aantreffen op 
batterĳen met schadelĳke stoffen: Pb = batte-
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rij bevat lood, Cd = batterij bevat cadmium,  
Hg = batterij bevat kwik

9. Wat te doen bij problemen?
Als de tijd niet correct wordt weergegeven of als het 
apparaat niet juist functioneert, kan dit worden veroor-
zaakt door elektrostatische ontladingen of andere sto-
ringen. Plaats het apparaat daarom niet in de buurt van 
apparaten zoals WLAN-routers. Om het probleem te ver-
helpen, zet u het apparaat terug naar de fabrieksinstel-
lingen.
Om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellin-
gen moet u met een spits voorwerp de reset-toets aan de 
onderzijde van het apparaat bedienen.
Als het probleem zich daarna nog steeds voordoet, neemt 
u contact op met de klantenservice.

10. Technische gegevens

Daglichtwekfunctie OFF, 15, 30 minuten voor 
alarm

Snooze-duur 5 tot 60 minuten

Welterustenfunctie U kunt kiezen uit 5, 10, 15, 30, 
45, 60, 75, 90 minuten en OFF.

Afmetingen 12,3 x 12 cm

Gewicht 180 g

Netvoeding
Stroomvoorziening

Ingang: 100-240 V, AC / 
50/60 Hz
Uitgang: 5,5 V, DC/500 mA

Netvoeding
Veiligheidsklasse Beschermingsklasse II   

Radiofrequentiebe-
reik: 

UKW 87 – 180 MHz

Verlichtingssterkte: Ca. 15 lux (bij 15 cm afstand)
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