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Omvang van de levering
•	Wake-up light met werpantenne

•	Netadapter

•	AUX-kabel

•	Gebruiksaanwijzing

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later 
gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle 
aanwijzingen in acht.

NedeRLaNds
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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, pols-
slag, zachte therapie, massage, lucht en beauty.

Met vriendelijke groet,
Uw beurer-team

1. Kennismaking
Het wake-up light WL 75 van beurer zorgt ervoor dat u 
rustig en op natuurlijke wijze wakker wordt en in slaap 
valt. Het langzaam feller wordende ledlicht simuleert de 
opgang van de zon. Op die manier kunt u langzaam wen-
nen aan de veranderende lichtomstandigheden en wordt 
uw lichaam rustig op het wakker worden voorbereid. U 
kunt ook een wekmelodie instellen. Deze klinkt na de ge-
simuleerde zonsopgang en ondersteunt u akoestisch bij 
het wakker worden. Behalve een wektoon kunt u ook de 
radio en verschillende geluiden instellen. Met het  wake-up 
light WL 75 van beurer begint u de dag uitgerust en te-
vreden en valt u aan het einde van de dag op aangename 
wijze in slaap met behulp van een gesimuleerde zonson-
dergang met melodieën.

Functies:
•	Bediening van de functies van het apparaat met de 

“beurer LightUp”-app op uw smartphone
•	Wekfunctie “Alarm” (gesimuleerde zonsopgang: het 

wake-up light wordt gedurende een ingestelde perio-
de langzaam feller)

•	Slaapfunctie “Sleep” (gesimuleerde zonsondergang: 
het wake-up light wordt langzaam donkerder en wordt 
na een vooraf ingestelde tijd automatisch uitgescha-
keld)

•	Lichtfunctie (wit licht/leeslamp)
•	Sfeerlicht met individueel in te stellen kleuren (keuze 

uit 10 verschillende standen)
•	Tijdweergave op het display
•	FM-radio
•	Wektoon, wek- en slaapmelodieën
•	Eigen muziek afspelen via de AUX-ingang

 aanwijzing
alleen met de “beurer LightUp”-app kunnen de vol-
ledige functies van het wake-up light WL 75 worden 
gebruikt. Basisfuncties kunnen daarnaast ook op het 
apparaat zelf ingesteld worden.

De volgende functies kunnen uitsluitend via de app wor-
den bediend:
•	Selecteren van 10 verschillende sfeerlichtstanden 

•	Directe kleurkeuze voor het sfeerlicht
•	In- en uitschakelen van het dagelijkse alarm
•	Instellen van speciale alarminstellingen
•	In- en uitschakelen van de toetstoon

systeemeisen:
•	iOS vanaf versie 8.0
•	Android™ vanaf versie 4.4
•	Bluetooth® 4.0

Voor een volledige lijst van alle compatibele apparaten 
kunt u de volgende QR-code scannen:

2. Verklaring van de symbolen

  WaaR-
sCHUWING

Waarschuwt voor situaties met 
verwondingsrisico’s of gevaar 
voor uw gezondheid.

 LeT OP

Waarschuwt voor mogelijke 
schade aan het apparaat of de 
toebehoren.

 aanwijzing
Verwijst naar belangrijke infor-
matie.

Verwijder het apparaat conform 
de EU-richtlijn voor afgedankte 
elektrische en elektronische ap-
paratuur – WEEE (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment).

Fabrikant

Dit product voldoet aan de ei-
sen van de geldende Europese 
en nationale richtlijnen.

3. Voorgeschreven gebruik

 WaaRsCHUWING
Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het 
doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in 
deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk onjuist 
gebruik kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet aanspra-
kelijk voor schade die is veroorzaakt door onjuist of ver-
keerd gebruik.
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4.  Waarschuwingen/
veiligheidsinstructies

 WaaRsCHUWING

•	Het apparaat is alleen bestemd voor privégebruik, niet 
voor commercieel gebruik.

•	Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 
8 jaar en ouder en door personen met een beperkt 
 fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan er-
varing of kennis, maar alleen als zij het apparaat onder 
toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige 
gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomen-
de gevaren begrijpen.

•	Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

•	Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen 
(verstikkingsgevaar).

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

•	Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak.

•	Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact 
dat eenvoudig te bereiken is.

•	Controleer voor het gebruik of het apparaat en de toe-
behoren zichtbaar zijn beschadigd. Wij adviseren u het 
apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te 
nemen met de verkoper of met de betreffende klan-
tenservice.

•	Houd het apparaat, de netadapter en het netsnoer uit 
de buurt van water!

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

•	Het apparaat mag niet door kinderen worden gerei-
nigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.

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

•	Zorg ervoor dat het netsnoer geen struikelgevaar vormt.

 LeT OP

•	Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, vuil, 
sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht.

•	Laat het apparaat niet vallen.

5. Beschrijving van het apparaat

1 Display  8 Radio-toets

2 AAN/UIT-toets  9 Werpantenne

3  Sensor-touch 
(om te snoozen)

10  Aansluiting voor de 
netvoeding

4 Helderheidstoetsen +/- 11  USB-aansluiting (om uw 
smartphone op te laden)

5  LCD-touch (voor de 
displayverlichting)

12 AUX-ingang

6 v/w-toetsen 13 Alarm-toets

7 AUX-toets 14 Set-toets
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1 Volume  9 Bluetooth®

2 Jaar (Y)/maand (M)/
dag (D)

10 Tijd 

3 Radiowekmodus 11 Display

4 Tijd/datum/
radiofrequentie

12  Alarmgeheugen plaats 1, 2

5 SET-modus 13 Slaapfunctie (“Sleep”)

6 AUX-modus 14 Pieptoon

7 Alarm-modus 15 Wekmelodie

8 Radio

6. Ingebruikname
1. Verwijder het verpakkingsmateriaal.

2. Controleer of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn.
3. Controleer het apparaat, de netadapter en de AUX-

kabel op beschadigingen.

4. Download de gratis “beurer LightUp”-app in de Apple 
App Store (iOS) of de Google Play (Android).

5. Activeer Bluetooth® op uw smartphone.

6. Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak. 
Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact 
dat eenvoudig te bereiken is.

7. Verbind de netadapter met de netadapteraansluiting 
aan de achterzijde van het apparaat.

8. Steek de netadapter in een geschikt stopcontact.

9. Op het display van het apparaat verschijnt de tijd 0:00.

10. Leg de werpantenne naar achteren.

11. Open de “beurer LightUp”-app en volg de aanwij-
zingen op.

12. Zodra de WL 75 verbonden is, wordt de tijd op het 
wake-up light bijgewerkt.

7. Functies van het apparaat
U kunt de functies van het apparaat naar keuze met de 
“beurer LightUp”-app of met behulp van de toetsen op 
het wake-up light instellen. 
Wij adviseren u de functies van het apparaat met de 
“beurer LightUp”-app in te stellen, omdat dit eenvou-
diger is.
als het wake-up light met de smartphone verbonden 
is, zijn alle toetsen op het wake-up light geblokkeerd. 
Zodra de verbinding tussen de smartphone en het 
wake-up light is verbroken, kunt u de toetsen op het 
wake-up light weer bedienen.

7.1 Tijd/datum instellen

 aanwijzing
U kunt de tijd en de datum met de “beurer LightUp”-app 
of met behulp van de toetsen op het wake-up light instel-
len. Als u het wake-up light via de “beurer LightUp”-app 
met uw smartphone verbindt, worden de tijd en de da-
tum automatisch op het wake-up light ingesteld.

Ga als volgt te werk om de tijd met behulp van de toetsen 
op het wake-up light in te stellen:

1. Druk drie keer op de set-toets op het apparaat. Op 
het display wordt “SET Time” weergegeven. Wacht 
drie seconden tot de uurweergave “24 hr” op het dis-
play knippert.

2. Stel de uurweergave in met de  / -toetsen (24-uurs-
weergave “24 hr” of 12-uursweergave AM/PM “12 hr”). 
Bevestig uw keuze met de set-toets.

3. De uren knipperen op het display. Stel het uur in met 
de  / -toetsen. Bevestig uw keuze met de set-toets.

4. De minuten knipperen op het display. Stel de minu-
ten in met de  / -toetsen. Bevestig uw keuze met 
de set-toets.

5. Het jaar (Y) knippert op het display. Stel het jaar in met 
de  / -toetsen. Bevestig uw keuze met de set-toets.

6. De maand (M) knippert op het display. Stel de maand 
in met de  / -toetsen. Bevestig uw keuze met de 
set-toets.

7. De dag (D) knippert op het display. Stel de dag in met 
de  / -toetsen. Bevestig uw keuze met de set-toets.
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7.2 Wekfunctie “alarm”
alarm instellen

 aanwijzing
Als u het alarm met behulp van de toetsen op het wa-
ke-up light instelt, kunt u de wektijd en het weksignaal 
kiezen. 
Als u het alarm met de “beurer LightUp”-app instelt, 
kunt u ook de wekdagen, de snoozeduur en een gesi-
muleerde zonsopgang (het wake-up light wordt in een 
ingestelde periode langzaam feller) kiezen.

Ga als volgt te werk om het alarm met behulp van de 
toetsen op het wake-up light in te stellen:

1. Druk een keer op de set-toets op het apparaat. Op het 
display wordt “SET Alarm” weergegeven. Wacht drie 
seconden tot  op het display knippert.

2. Selecteer met de  / -toetsen alarm  of alarm . 
Bevestig uw keuze met de set-toets.

3. Het wekuur knippert op het display. Stel het wekuur 
in met de  / -toetsen. Bevestig uw keuze met de 
set-toets.

4. De wekminuten knipperen op het display. Stel de wek-
minuten in met de  / -toetsen. Bevestig uw keuze 
met de set-toets.

5. Wektoon , wekmelodie 1-6  of radio  knippert 
op het display. Selecteer met de  / -toetsen het 
gewenste weksignaal. Bevestig uw keuze met de set-
toets. Het alarm is nu geactiveerd. De gesimuleerde 
zonsopgang start al voor het ingestelde alarm om het 
lichaam op het wakker worden voor te bereiden. Het 
alarm klinkt pas na de zonsopgang.

alarm activeren
Druk om het alarm te activeren zo vaak op de alarm-toets 
op het wake-up light tot “ALARM1”, “ALARM2” of “ALARM1 en 
ALARM2” op het display wordt weergegeven.

alarm deactiveren
Druk om het alarm te deactiveren zo vaak op de alarm-
toets op het wake-up light tot “OFF” op het display wordt 
weergegeven.

alarm snoozen
Raak als het alarm klinkt de aaN/UIT-toets  aan (niet 
drukken) om het alarm te snoozen. U kunt de snoozeduur 
in de “beurer LightUp”-app instellen.

alarm uitschakelen
Druk als het alarm klinkt op de aaN/UIT-toets  om 
het alarm uit te schakelen.

7.3 Licht/leeslamp

 aanwijzing
U kunt het licht met de “beurer LightUp”-app of met be-
hulp van de toetsen op het wake-up light inschakelen.

Ga als volgt te werk om het licht met behulp van de toet-
sen op het wake-up light in te schakelen:

1. Druk kort op de aaN/UIT-toets op het op het lichtnet 
aangesloten apparaat. Het licht gaat aan.

2. Druk nogmaals op de aaN/UIT-toets om het licht weer 
uit te schakelen. Het licht gaat uit.

3. Met de helderheidstoetsen +/- kunt u de helderheid 
instellen.

7.4 sfeerlicht
U kunt het wake-up light ook gebruiken als sfeerlicht.

 aanwijzing
Als u het sfeerlicht via het wake-up light inschakelt, 
wordt het sfeerlicht met standaard wisselende kleuren 
ingeschakeld.

Als u het sfeerlicht met de “beurer LightUp”-app instelt, 
hebt u ook de volgende instelmogelijkheden:
- U kunt zelf de kleur van het sfeerlicht kiezen.
- Er zijn 10 vooraf ingestelde standen (bijv. regenboog) 

beschikbaar.
- U kunt een timer instellen voor het sfeerlicht.

Ga als volgt te werk om het sfeerlicht op het wake-up 
light in te schakelen:

1. Houd de aaN/UIT-toets 2 seconden ingedrukt. Het 
sfeerlicht met wisselende kleuren wordt ingeschakeld.

2. Druk nogmaals op de aaN/UIT-toets om een kleur 
voor het sfeerlicht vast te zetten.

3. Druk nogmaals op de aaN/UIT-toets om het sfeerlicht 
uit te schakelen.

7.5 slaapfunctie “sleep”
De slaapfunctie “Sleep” is zeer geschikt om u te helpen 
om gemakkelijker in slaap te vallen. Bij deze functie kunt 
u een zonsondergang (Sunset-functie) instellen. Daarbij 
wordt het licht na een ingestelde duur langzaam donker-
der. U kunt verschillende ontspannende geluiden toevoe-
gen aan de gesimuleerde zonsondergang en kiezen uit 
natuurlijk licht of sfeerlicht.

 aanwijzing
U kunt de Sunset-functie met de “beurer LightUp”-app 
of met behulp van de toetsen op het wake-up light in-
stellen.
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Ga als volgt te werk om de Sunset-functie op het wa-
ke-up light in te schakelen:

1. Druk kort op de aaN/UIT-toets om de Sunset-func-
tie met normaal licht te gebruiken. Het licht gaat aan. 
Houd de aaN/UIT-toets 2 seconden ingedrukt om de 
Sunset-functie met sfeerlicht te gebruiken. Het sfeer-
licht gaat aan.

2. Houd de aaN/UIT-toets 5 seconden ingedrukt. 02 
knippert op het display. Stel binnen 5 seconden de 
duur van de zonsondergang in met de  / -toetsen.

3. Stel met de  / -toetsen het volume in.

4. Stel met de set-toets het gewenste geluid in.

7.6 Radio

 aanwijzing
U kunt de radio-instellingen met de “beurer LightUp”-app 
of met behulp van de toetsen op het  wake-up light in-
stellen.

Radiozenders instellen
Ga als volgt te werk om de radiozenders met behulp van 
de toetsen op het wake-up light in te stellen:

1. Druk twee keer op de set-toets op het apparaat. Op 
het display wordt “SET Radio” weergegeven. Wacht 
drie seconden tot de actuele zenderfrequentie op het 
display knippert.

2. Stel met de  / -toetsen de gewenste radiozender in. 
Houd de - of -toets ingedrukt om de zenderzoek-
functie te starten. Bevestig uw keuze met de set-toets.

3. Programmanummer P 01 knippert op het display. Selec-
teer met de  / -toetsen het gewenste programma-
nummer (bijv. P 01 of P 02) waaronder u de ingestelde 
radiozender wilt opslaan. Er zijn 10 geheugenplaatsen 
voor radiozenders beschikbaar. Bevestig uw keuze met 
de set-toets.

Radio inschakelen/uitschakelen
1. Druk op de Radio-toets op het wake-up light om de 

radio in of uit te schakelen. 

2. Druk eerst op de set-toets om tussen de opgeslagen 
radiozenders te wisselen. Selecteer met de  / -toet-
sen de gewenste radiozender.

3. Druk op de  / -toetsen om het volume in te stellen 
terwijl u naar de radio luistert.

7.7 Helderheid van het display instellen

 aanwijzing
Het wake-up light heeft vier standen voor de helderheid 
van het display (0, 1, 2 of 3). U kunt de helderheid van het 
display in de instellingen van de “beurer LightUp”-app 
of met behulp van de toetsen op het wake-up light in-
stellen.

Ga als volgt te werk om de helderheid van het display met 
behulp van de toetsen op het wake-up light in te stellen:

1. Druk vier keer op de set-toets op het apparaat. Op 
het display wordt “SET Display” weergegeven. Wacht 
drie seconden tot er een cijfer op het display knippert.

2. Stel met de  / -toetsen de gewenste helderheid van 
het display in. Bevestig uw keuze met de set-toets. Na 
5 seconden wordt de ingestelde helderheid van het 
display weergegeven. Het is ook mogelijk om rechts 
op de zijkant van het display te tikken om de helderheid 
van het display kort feller te maken (bijv. ’s nachts).

7.8 aUX-aansluiting
Via de AUX-ingang kunt u een externe audiobron (bijvoor-
beeld een MP3-speler, smartphone of cd-speler) op het 
wake-up light aansluiten.

1. Sluit de meegeleverde AUX-kabel op de audiobron 
aan.

2. Steek het andere uiteinde van de AUX-kabel in de 
AUX-ingang aan de achterzijde van het wake-up light.

3. Druk op de aUX-toets op het apparaat. De externe au-
diobron is nu met het wake-up light verbonden.

4. Regel met de  / -toetsen het volume.

5. Druk op de aUX-toets om de AUX-modus weer te 
verlaten.

7.9 Toetstoon inschakelen/uitschakelen
U kunt de toetstoon van het wake-up light uitsluitend 
via de instellingen in de “beurer LightUp”-app in- of uit-
schakelen.
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7.10 Bluetooth® activeren/deactiveren

 aanwijzing
Bij levering is Bluetooth® op het wake-up light geacti-
veerd. Als u Bluetooth® deactiveert, kan het wake-up 
light niet met de “beurer LightUp”-app worden verbon-
den.

Ga als volgt te werk om Bluetooth® op het wake-up light 
te deactiveren:

1. Druk vijf keer op de set-toets op het apparaat. Op het 

display wordt “SET ” weergegeven. Wacht drie se-
conden tot “on” op het display knippert. 

2. Druk op de - of -toets tot “OFF” op het display wordt 
weergegeven. Bevestig uw keuze met de set-toets. 
Bluetooth® is nu gedeactiveerd op het wake-up light.

8. Reiniging/opslag
•	Maak het apparaat schoon met een droge doek.
•	Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
•	Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terecht-

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

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

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

9. Wat te doen bij problemen
Op www.beurer.com vindt u meer informatie en een lijst 
met veelgestelde vragen (FAQ) over dit product.

10. Verwijdering
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het ein-
de van zijn levensduur niet met het gewone huisvuil wor-
den weggegooid. U kunt het apparaat inleveren 
bij gespecialiseerde verzamelpunten in uw land. 
Neem de plaatselijke voorschriften voor het ver-
wijderen van de materialen in acht. Verwijder het 
apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elek-
trische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Elec-
trical and Electronic Equipment). Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instan-
ties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

11. Technische gegevens

Verlichtingssterkte Maximaal ca. 2000 lux (op 15 cm 
afstand) 

Licht Led-technologie (levensduur van 
de led: > 50.000 uur)

Lichtstanden 10 op het wake-up light
Traploos via de app

Sfeerlicht
Automatisch wisselende kleuren 
(RGB), mogelijkheid tot het vast-
zetten van een kleur

Snoozeduur 1-30 minuten
LCD-achtergrond-
verlichting Uit, 1, 2, 3

Tijd 12h/24h instelbaar

Alarm

2 wektijden
Wakker worden: wektoon, radio, 
6 wekmelodieën 
Slapen: 4 slaapmelodieën

Laadfunctie Smartphones kunnen via USB 
worden opgeladen

Toetstoon Uit, aan

AUX Line-in, jackaansluiting (3,5 mm)

Radio Frequentiebereik FM 87,5 – 
108 MHz, 10 geheugenplaatsen

Luidspreker 2 watt

Stroomvoorzie-
ning netvoeding

Ingang: 110–240 V, AC, 
50/60 Hz, 0,5 A
Uitgang: 9 V, DC, 2000 mA

Veiligheidsklasse 
netvoeding Veiligheidsklasse II

Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij garanderen hierbij dat dit product voldoet aan de 
Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG.

Voor het opvragen van gedetailleerde informatie (zoals 
de CE-conformiteitsverklaring) kunt u contact opne-
men met het genoemde servicepunt.
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