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Obsah balení

• budík se světlem
• síťový adaptér USB • kabel micro USB
• kabel AUX (anténa) • návod k použití

VAROVÁNÍ
• Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
• Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny
ohledně bezpečného používání přístroje a chápou
z toho vyplývající rizika.
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• Děti si s přístrojem nesmí hrát.
• Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti
bez dohledu.
• Jestliže dojde k poškození síťového adaptéru USB
nebo kabelu micro USB, musíte je odstranit.
Vážená zákaznice, vážený zákazníku,
jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech tepla, hmotnosti, krevního
tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii
a zkrášlující péči.
S pozdravem
Váš tým beurer

1. K seznámení
Budík se světlem WL 50 beurer umožňuje jemné a přirozené probouzení a usínání. Pomalu se
rozsvěcující dioda LED simuluje východ slunce. Můžete si tak pomalu přivyknout na světelné
poměry a šetrně připravit tělo na probuzení. Navíc můžete nastavit melodii na probuzení, která zazní po simulovaném východu slunce a bude vás akusticky doprovázet při probouzení.
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Kromě budicího tónu můžete využívat rádio nebo různé zvuky. Díky budíku se světlem WL 50
beurer začnete den odpočatí a svěží a večer pak s jeho pomocí příjemně usnete při simulovaném
západu slunce s nastavenou melodií.
Funkce:
• funkce probuzení „Alarm“ (simulovaný východ slunce: budík se světlem se v nastavenou dobu
začne pomalu rozsvěcovat, proces probouzení může provázet i hudba)
• funkce usínání „Sleep“ (simulovaný západ slunce: v nastaveném čase světlo budíku pomalu
slábne, nakonec se budík automaticky vypne, proces usínání může provázet i hudba)
• funkce světla (bílé světlo / lampička na noční stolek)
• náladové osvětlení s nastavenými barvami
• ukazatel hodin na displeji
• FM rádio s max 30 paměťovými místy na uložení rozhlasových stanic
• budicí tón, 2 melodie na probuzení, 1 melodie na usnutí
• přehrávání vlastní hudby přes Bluetooth® nebo vstup AUX

5

2. Vysvětlení symbolů
VAROVÁNÍ
POZOR
Upozornění

Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení
zdraví
Bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství
Upozornění na důležité informace
Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických
zařízeních (OEEZ)

Výrobce
Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních
směrnic.
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Obal zlikvidujte s ohledem na životní prostředí

PAP

Pouze pro použití ve vnitřních prostorách

Třída ochrany 2

3. Použití v souladu s určením
VAROVÁNÍ
Tento přístroj se smí používat pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným
v tomto návodu. Jakékoliv nesprávné použití může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody
vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.
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4. Varovné a bezpečnostní pokyny
VAROVÁNÍ
• Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
• Přístroj používejte pouze s dodávaným síťovým adaptérem a jen s napětím uvedeným na
adaptéru.
• Přístroj postavte na rovnou a pevnou plochu.
• Během nabíjení umístěte přístroj v blízkosti lehce dostupné zásuvky.
• Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo zákaznický
servis. Adresy servisních středisek jsou uvedeny v návodu.
• Zabraňte kontaktu přístroje, síťového adaptéru nebo kabelu s vodou!
• Síťový adaptér nikdy nezapojujte nebo neodpojujte, pokud máte vlhké ruce.
• Přístroj ihned vypněte a odpojte ho od sítě, jestliže dojde k závadám nebo provozním poruchám.
• Síťový kabel veďte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

POZOR
• Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, nečistotami, silnými teplotními výkyvy a přímým slunečním zářením.
• Přístroj vám nesmí spadnout.
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VAROVÁNÍ
Pokyny pro zacházení s akumulátory

• Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte
postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
• Pokud akumulátor vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
• Chraňte akumulátory před nadměrným teplem.
• Nebezpečí výbuchu! Akumulátory nevhazujte do ohně.
• Akumulátory se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
• Používejte jen nabíječky uvedené v návodu k použití.
• Akumulátory se před použitím musí správně nabít. Vždy musíte dodržovat pokyny výrobce,
popř. údaje v tomto návodu k použití pro správné nabíjení.
• Před prvním spuštěním přístroje zcela nabijte akumulátor (viz kapitola 6).
• Pro dosažení co nejdelší životnosti akumulátor plně nabíjejte minimálně 2krát za rok.
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5. Popis přístroje
8 Tlačítko

2 Tlačítko Alarm 1

9 Tlačítko

3 Tlačítko Alarm 2

10 Tlačítko

4 Tlačítko Sleep

11 Vypínač On | Off

5 Tlačítko Display

12 Přípojka micro USB

6 Displej

13 LED kontrolka nabíjení

7 Tlačítko Mode

14 Přípojka AUX

▲
▲

1 Senzorová plocha

▲
▲
▲

OK
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12
11

13

14

Displej

1 2

8
1 Bluetooth

4 5

3

6

7

5 Ukazatel stavu nabití akumulátoru

®

2 Paměť budíku 1

6 Režim rádia

3 Čas / rádiová frekvence / výběr melodie

7 Paměť budíku 2

4 Režim AUX

8 Funkce usínání („Sleep“)
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6. Uvedení do provozu
První kroky
1. Odstraňte obal.
2. Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly.
3. Zkontrolujte, zda přístroj, síťový adaptér USB, kabel micro USB nebo AUX kabel nejsou poškozeny.
4. Přístroj postavte na rovnou a pevnou plochu.
Upozornění
Budík se světlem můžete používat se síťovým adaptérem USB do zásuvky nebo s akumulátorem.

Používání se síťovým adaptérem USB
1.
2.
3.
4.

Postavte přístroj v blízkosti lehce dostupné zásuvky.
Propojte síťový adaptér USB s kabelem micro USB.
Zapojte kabel micro USB do přípojky micro USB na zadní straně přístroje.
Síťový adaptér USB zapojte do vhodné zásuvky. Kabel AUX funguje jako anténa.

5. Vypínač On | Off na zadní straně přístroje nastavte do polohy „On“.
6. Na displeji přístroje se zobrazí čas 00:00. Přístroj je nyní připraven k provozu.
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Použití s akumulátorem / nabíjení akumulátoru
1.
2.
3.
4.

Akumulátor musíte nejdříve nabít, abyste mohli přístroj používat bez kabelu.
Propojte síťový adaptér USB s kabelem micro USB.
Zapojte kabel micro USB do přípojky micro USB na zadní straně přístroje.
Síťový adaptér USB zapojte do vhodné zásuvky. Během nabíjení svítí malá červená kontrolka
vedle přípojky micro USB na zadní straně přístroje.
5. Jakmile je nabíjení ukončeno, malá červená kontrolka vedle přípojky micro USB zhasne. Kompletní nabíjení trvá přibližně 4 hodiny.
6. Vypojte síťový adaptér USB ze zásuvky a kabel micro USB z přístroje. Přístroj je nyní napájen
z akumulátoru.
7. Vypínač On | Off na zadní straně přístroje nastavte do polohy „On“.
8. Na displeji přístroje se zobrazí čas 00:00 a aktuální stav nabití akumulátoru .
Upozornění
Aktuálně zobrazovaný stav nabití akumulátoru se může lišit podle používaného režimu.
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7. Funkce přístroje
7.1 Nastavení času
Při nastavování času na přístroji postupujte takto:

▲
▲
▲
▲

▲

▲
▲

▲

▲
▲

1. Pokud jste na přístroji poprvé nastavili vypínač On | Off do polohy„On“, ukazatel hodin
automaticky bliká na displeji. Pokud jste přístroj již spustili, stiskněte tlačítko Mode a dvě
sekundy ho podržte stisknuté.
2. Na displeji bliká ukazatel hodin.
nebo
nastavte hodiny. Tlačítkem
Tlačítkem
OK potvrďte nastavení.
3. Na displeji bliká ukazatel minut.
OK potvrďte nastavení.
Tlačítkem
nebo
nastavte minuty. Tlačítkem
4. Čas je nyní nastaven a trvale svítí na displeji.

7.2 Funkce probuzení „Alarm“
Upozornění
Přístroj má dvě paměti budíku, které můžete individuálně nastavovat.
Při nastavování budíku na přístroji postupujte takto:
1. Stiskněte na dvě sekundy tlačítko požadované paměti budíku Alarm 1 nebo Alarm 2.
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▲
▲

▲
▲

OK potvrďte nasta-

▲

▲
▲

▲

▲
▲

2. Na displeji bliká ukazatel hodin budíku.
Tlačítkem
nebo
nastavte hodinu buzení Tlačítkem
vení.
3. Na displeji bliká ukazatel minut budíku.
Tlačítkem
nebo
nastavte minuty buzení. Tlačítkem
vení.

OK potvrďte nasta-

▲
▲

▲

▲
▲

4. Tlačítkem
nebo
nastavte požadovaný budicí tón. Tlačítkem
nastavení.
DAY = melodie na probuzení 1 (melodie s ptačím cvrlikáním)
BELL = melodie na probuzení 2 (zvonkohra)
BEEP = pípání
FM = rádio (naposledy nastavená rozhlasová stanice a hlasitost)
--- = žádný tón

OK potvrďte

▲
▲

▲
▲

5. Tlačítkem
nebo
nastavte požadovanou délku východu slunce. Tlačítkem
OK potvrďte nastavení.
5- 30 = doba trvání východu slunce 30 minut
5- 20 = doba trvání východu slunce 20 minut
5-   10 = doba trvání východu slunce 10 minut
5- 00 = žádný východ slunce
▲
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Simulovaný východ slunce se spustí před nastaveným časem buzení, aby se tělo připravilo
na probuzení. Během simulovaného východu slunce se náladové světlo mění z červené na
žlutou a posléze na bílou barvu. Budík se rozezní v nastavenou dobu buzení.
6. Budík je aktivovaný. Na displeji se zobrazí symbol

nebo

(podle zvolené paměti budíku).

Aktivace budíku

Budík se aktivuje stisknutím tlačítka Alarm 1 nebo Alarm 2 na přístroji. Na displeji se zobrazí symbol
nebo

(podle zvolené paměti budíku).

Upozornění
Během nastavování režimů Bluetooth®, rádia a AUX nelze současně nastavovat budík.

Deaktivace budíku
Budík se deaktivuje stisknutím tlačítka Alarm 1 nebo Alarm 2 na přístroji, symbol
(podle zvolené paměti budíku) zhasne.

Režim opakovaného buzení

nebo

Když se rozezní budicí tón, dotkněte se na 1 sekundu senzorové plochy (plocha s reproduktorem
na horní straně přístroje), přístroj se přepne do režimu opakovaného buzení. Po aktivování režimu
opakovaného buzení se rozsvítí červená kontrolka. Režim opakovaného buzení je nastaven na 8
minut. Po 8 minutách se opět rozezní budík.
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Vypnutí budíku

Když zazní budík, dotkněte se na 3 sekundy senzorové plochy (plocha s reproduktorem na horní
straně přístroje) nebo stiskněte tlačítko Alarm 1 či Alarm 2 a budík se vypne. Pokud se dotknete
senzorové plochy, bude budík automaticky aktivován ve stejnou dobu další den. Pokud stisknete
tlačítko Alarm 1 nebo Alarm 2, nebude se již budík aktivován.
Budík se aktivuje stisknutím tlačítka Alarm 1 nebo Alarm 2 na přístroji. Dejte pozor na to, aby
se na displeji objevil symbol
dobu buzení.

nebo

. Jen tak bude budík příští den zvonit v nastavenou

7.3 Funkce usínání „Sleep“
Funkce usínání „Sleep“ je vhodná jako pomůcka pro usnutí. Můžete nastavit simulovaný západ
slunce. Světlo začne po určité nastavené době slábnout. K simulovanému západu slunce můžete
ještě přidat uklidňující zvuk šumění moře, rádio nebo vlastní hudbu.
Při zapínání funkce usínání „Sleep“ na budíku se světlem postupujte takto:
1. Tlačítkem Mode vyberte požadovaný hudební doprovod pro usínání. Pokud si nepřejete žádný
hudební doprovod, vynechte tento krok.

BLUE
FM

= hudba přes Bluetooth®
= rádio
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= melodie pro usínání (šumění moře)
tlačítko

AUX

▲ ▲
▲

tlačítko

▲
▲

SLP

= vypnutí šumění moře
= zapnutí šumění moře

OK potvrďte nastavení.
Tlačítkem
= hudba z externího zvukového zdroje přes vstup AUX (např. přehrávač MP3, chytrý telefon nebo přehrávač CD)

2. Stiskněte tlačítko Sleep.
3. Rozsvítí se světlo a na displeji se zobrazí číslice 15. Tlačítkem Sleep nastavte požadovanou
dobu trvání západu slunce (15, 30 nebo 60 minut). Během simulovaného západu slunce se
náladové světlo mění z bílé na žlutou a posléze na červenou barvu. Na displeji se objeví symbol funkce usínání
.
4. Nastavená hudba se po uplynutí nastavené doby trvání západu slunce automaticky vypne.
5. Pokud chcete funkci usínání předčasně přerušit, stiskněte na 2 sekundy tlačítko Sleep. Na
displeji zhasne symbol funkce usínání
.

7.4 Světlo / lampička na noční stolek
V přístroji je zabudované světlo se třemi stupni jasu.
• Světlo lampičky vypnete krátkým klepnutím na senzorovou plochu (plocha s reproduktorem
na horní straně přístroje).
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• Stupeň jasu světla se nastavuje opakovaným klepnutím na senzorovou plochu (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje).
• Světlo lampičky opět vypnete delším dotykem (cca 2 sekundy) senzorové plochy (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje).

7.5 Náladové osvětlení
Budík se světlem můžete používat i jako náladové osvětlení. Náladové osvětlení můžete nastavit v těchto barvách:
bílá (3 stupně jasu) -> žlutá -> modrá -> zelená -> červená ->
náladové osvětlení s měnícími se barvami -> vypnuto
1. Náladové osvětlení na budíku se světlem se zapíná krátkým klepnutím na senzorovou plochu
(plocha s reproduktorem na horní straně přístroje).
2. Střídání různého náladového osvětlení aktivujete opakovaným klepnutím na senzorovou plochu (plocha s reproduktorem na horní straně přístroje).
3. Náladové osvětlení opět vypnete delším dotykem (cca 2 sekundy) senzorové plochy (plocha
s reproduktorem na horní straně přístroje).

7.6 Rádio
Přístroj obsahuje max 30 paměťových míst pro rozhlasové stanice.
1. Stiskněte 2x tlačítko Mode a rádio se zapne. Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená rádiová frekvence.
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▲
▲

▲

OK . Nalezené stanice se
2. Automatické vyhledávání se spouští nebo zastavuje tlačítkem
automaticky ukládají.
3. Mezi jednotlivými uloženými stanicemi můžete přecházet krátkým stisknutím tlačítka
nebo
.
▲
▲

▲
▲

▲
▲

4. Hlasitost se nastavuje přidržením stisknutého tlačítka
nebo
.
5. Rádio se vypíná opakovaným stisknutím tlačítka Mode, dokud se na displeji nezobrazí čas.
Upozornění
Pro lepší příjem zapojte kabel AUX do přípojky AUX na zadní straně přístroje. Kabel AUX
funguje jako anténa.

7.7 Nastavení jasu displeje
Na displeji přístroje můžete nastavit tři stupně jasu.
• Jas displeje se nastavuje stisknutím tlačítka Display.
100 % -> 50 % -> vypnutý displej

7.8 Aktivování/deaktivování Bluetooth®
Abyste mohli na budíku se světlem přehrávat vlastní hudbu přes Bluetooth® , musíte nejdříve
aktivovat Bluetooth®. Při aktivování Bluetooth® na budíku se světlem postupujte takto:
1. Stiskněte tlačítko Mode.
Na displeji se zobrazí nápis BLUE a začne blikat symbol .
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nebo

▲
▲

5. Hlasitost na budíku se světlem se nastavuje stisknutím a přidržením tlačítka
.
6. Režim Bluetooth® ukončíte stisknutím tlačítka Mode.

▲
▲

▲
▲

▲
▲

2. Budík se světlem lze nyní propojit přes Bluetooth® s jiným zařízením (např. s chytrým telefonem). Jakmile je zařízení přes Bluetooth® propojeno s budíkem se světlem, zazní na budíku
se rozsvítí. Pokud se propojení přes
se světlem zvukový signál a symbol Bluetooth®
Bluetooth® přeruší, zazní na budíku se světlem opět zvukový signál a symbol Bluetooth®
zhasne.
3. Funkce Bluetooth® se na budíku se světlem deaktivuje opakovaným stisknutím tlačítka Mode, dokud se na displeji nezobrazí čas. Symbol Bluetooth®
zhasne.
4. Pokud chcete na budíku se světlem přecházet mezi jednotlivými skladbami připojeného zanebo
.
řízení, krátce stiskněte tlačítko

7.9 Přípojka AUX
K budíku se světlem můžete připojit externí zvukové zařízení (např. MP3 přehrávač, chytrý telefon
nebo CD přehrávač) pomocí vstupu AUX.
1. Připojte dodávaný kabel AUX ke zvukovému zařízení (např. chytrému telefonu).
2. Druhý konec kabelu AUX zapojte do vstupu AUX na zadní straně budíku se světlem.
3. Stiskněte třikrát tlačítko Mode. Na displeji se zobrazí nápis AUX. Externí zvukové zařízení je
nyní propojeno s budíkem se světlem.
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4. Nastavení skladeb a hlasitosti se provádí na připojeném zařízení, ne na budíku se světlem.
5. Režim AUX ukončíte stisknutím tlačítka Mode.

7.10 Vypnutí budíku se světlem
Upozornění
Pokud vypnete budík se světlem, vymažou se všechny uložené údaje.
• Budík se světlem vypnete nastavením vypínače On | Off na zadní straně do polohy „Off“.

8. Čištění a skladování

• Přístroj čistěte suchou utěrkou.
• Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
• Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. Jestliže by se tak stalo, použijte přístroj
teprve tehdy, když je zcela vysušený.
• Přístroj, síťový adaptér USB, nabíjecí kabel micro USB ani kabel AUX nikdy nevkládejte do
vody nebo do jiných kapalin.
• Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

9. Co dělat v případě problémů?

Na stránkách www.beurer.com naleznete další informace a seznam často kladených otázek
(FAQ), které se týkají tohoto produktu.
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10. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu
s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve
vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle
směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte
otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má likvidaci na starost.

11. Technické údaje
Intenzita bílého světla
Světlo

800 lx (při vzdálenosti cca 10 cm)
technologie LED

Stupně bílého světla

3 stupně

Náladové osvětlení

automatické a manuální střídání barev RGB

Trvání funkce
opakovaného buzení

8 minut

Jas displeje

100 %, 50 %, vypnutý displej

Čas

formát 24 hodin

Budík

2 časy buzení

Funkce nabíjení

nabíjení přes USB
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Akumulátor

lithium-iontový, 2 000 mAh; 3,7 V; 7,4 Wh

Přehrávání hudby

až 5 hodin

Rádio

87,5  – 108 MHz; max 30 paměťových míst

Reproduktor

5W

Napájení síťového
adaptéru

Vstup: 100–240 V, 50/60 Hz; 0,3 A max
Výstup: 5 V; 1 A

Třída ochrany síťového
adaptéru

Třída ochrany II

Frekvenční pásmo

2 402 MHz až 2 480 MHz

Vysílací výkon (dBM)

2 dBm

Budík se světlem používá Bluetooth® Classic, kompatibilní s chytrými telefony / tablety
s Bluetooth® 4.0
Technické změny vyhrazeny.
Potvrzujeme, že tento výrobek odpovídá evropské směrnici 2014/53/EU (směrnice RED).
Prohlášení o shodě ES k tomuto výrobku najdete na: https://www.beurer.com/web/we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php
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12. Záruka / servis
Společnost Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (dále jen „Beurer“) poskytuje za
níže uvedených podmínek záruku na tento výrobek v níže uvedeném rozsahu.
Níže uvedené záruční podmínky se nedotýkají zákonné povinnosti odpovědnosti prodávajícího na základě smlouvy o nákupu uzavřené s kupujícím.
Záruka kromě toho platí bez újmy závazných zákonných předpisů o ručení.
Beurer zaručuje bezchybnou funkčnost a úplnost tohoto výrobku.
Celosvětová záruční lhůta činí 3 roky (let) od okamžiku nákupu nového výrobku kupujícím.
Tato záruka platí pouze pro výrobky, které získal kupující jako spotřebitel a které používá
výhradně k osobním účelům v domácím prostředí.
Platí německé právo.
Pokud by se během záruční lhůty ukázal tento výrobek jako neúplný nebo by jeho funkčnost nebyla bezchybná podle následujících ustanovení, zajistí Beurer podle těchto záručních podmínek
bezplatnou náhradní dodávku nebo opravu.
Pokud chce kupující ohlásit záruční případ, obrátí se nejdříve na místního prodejce: viz
přiložený seznam „Service International“ s adresami servisních středisek.
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Kupující poté obdrží bližší informace o vyřízení záručního případu, např. kam může poslat
výrobek a jaké podklady musí dodat.
Uplatnění záruky je možné pouze tehdy, jestliže kupující může předložit
–– kopii faktury / doklad o nákupu
–– originální výrobek
společnosti Beurer nebo autorizovanému partnerovi společnosti Beurer.

Opravy nebo kompletní výměna výrobku v žádném případě neprodlužují záruční lhůtu.
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Chyby a změny vyhrazeny

Tato záruka se výslovně nevztahuje na
–– opotřebení, které vyplývá z běžného používání nebo spotřeby výrobku;
–– díly příslušenství dodávané k tomuto výrobku, které se při řádném používání opotřebují nebo
spotřebují (např. baterie, akumulátory, manžety, těsnění, elektrody, osvětlovací prostředky,
nástavce a příslušenství inhalátoru);
–– výrobky, které nebyly řádně používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány a/nebo byly
používány, čištěny, skladovány nebo ošetřovány v rozporu s ustanoveními návodu k použití,
a výrobky, které byly otevřeny, opraveny nebo změněny kupujícím nebo servisem, který
nedisponuje autorizací společností Beurer;
–– škody vzniklé při dopravě výrobku mezi výrobcem a zákazníkem nebo servisním střediskem a zákazníkem;
–– výrobky, které byly zakoupeny jako 2. jakost nebo jako použité výrobky;
–– následné škody, které vyplývají z vady tohoto výrobku (v tomto případě však platí nároky
z odpovědnosti za vady výrobku nebo z jiných závazných zákonných ustanovení o
ručení).

SLOVENČINA
Starostlivo si prečítajte tento návod na obsluhu,
uschovajte ho na neskoršie použitie, sprístupnite ho
aj iným používateľom a dodržiavajte pokyny v ňom
uvedené.
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Obsah balenia

• Svetelný budík
• Kábel AUX (anténa)

• Sieťový adaptér USB
• Návod na obsluhu

• Kábel micro USB

VÝSTRAHA
• Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
• Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov,
ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými
alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami alebo vedomosťami, ak sú pod
dohľadom, alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré
z toho vyplývajú.
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• Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
• Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
• Keď sa poškodí sieťový adaptér USB alebo kábel micro
USB, musia sa zlikvidovať.
Vážená zákazníčka, vážený zákazník,
teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok z nášho sortimentu. Naša značka predstavuje hodnotné
a dôkladne odskúšané produkty najvyššej kvality z oblasti tepla, hmotnosti, krvného tlaku, telesnej teploty, tepu, jemnej terapie, masáže, vzduchu a krásy.
S priateľským odporúčaním
Váš tím beurer

1. Oboznámenie sa
Svetelný budík WL 50 beurer vám umožní jemné a prirodzené prebudenie zo spánku. Pomaly sa
rozjasňujúce LED svetlo simuluje východ slnka. Týmto spôsobom si môžete pomaly zvyknúť na
svetelné podmienky a vaše telo sa pripraví na prebudenie. Navyše si môžete nastaviť melódiu
na prebúdzanie, ktorá zaznie po simulovanom východe slnka a akusticky vás prebudí pri prebúdzaní. Okrem tónu budenia máte k dispozícii rádio a rozličné zvuky.
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Svetelný budík WL 50 beurer vám pomôže tak k spokojnému štartu do dňa po odpočinku, ako
aj k príjemnému zaspávaniu pomocou simulovaného západu slnka s melódiou.
Funkcie:
• Funkcia budenia „Alarm“ (simulovaný východ slnka: Svetelný budík sa v nastavenom čase
postupne rozjasní, navyše môže proces budenia podporiť hudba)
• Funkcia zaspávania „Sleep“ (simulovaný západ slnka: Svetelný budík sa pomaly stmaví a po
nastavenom čase sa automaticky vypne, navyše môže proces zaspávania podporiť hudba)
• Svetelná funkcia (biele svetlo/nočná lampa)
• Náladové svetlo s ustálenou farbou
• Ukazovateľ hodín na displeji
• VKV rádio s max. 30 pamäťovými miestami rádia
• Tón budenia, 2 melódie na prebúdzanie, 1 melódia na zaspávanie
• Prehrávanie hudby cez Bluetooth® alebo cez vstup AUX
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2. Vysvetlenie symbolov
VÝSTRAHA
POZOR
Upozornenie

Výstražné upozornenie poukazujúce na nebezpečenstvo zranenia
alebo ohrozenie vášho zdravia
Bezpečnostné upozornenie na možné škody na prístroji/príslušenstve
Upozornenie na dôležité informácie
Likvidácia v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických
a elektronických zariadení WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment)
Výrobca
Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných
noriem.
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20

Obal ekologicky zlikvidujte

PAP

Len na použitie vo vnútorných priestoroch

Trieda ochrany 2

3. Účel použitia
VÝSTRAHA
Prístroj sa smie používať iba na účel, pre ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v tomto
návode na obsluhu. Akékoľvek neprimerané použitie môže byť nebezpečné. Výrobca neručí za
škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.
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4. Výstražné/bezpečnostné upozornenia
VÝSTRAHA
• Obal uchovávajte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenia).
• Prístroj používajte len s dodaným sieťovým adaptérom a len so sieťovým napätím uvedeným
na sieťovom adaptéri.
• Postavte prístroj na rovnú a pevnú plochu.
• Počas nabíjania postavte prístroj do blízkosti ľahko dostupnej zásuvky.
• Pred použitím skontrolujte prístroj a príslušenstvo vzhľadom na viditeľné poškodenia. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu
zákazníckeho servisu.
• Prístroj, sieťový adaptér a elektrický kábel chráňte pred vodou!
• Nikdy nezapájajte ani neodpájajte sieťový adaptér, ak máte vlhké ruky.
• Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazí alebo sa vyskytnú poruchy a odpojte ho z elektriny.
• Elektrický kábel uložte tak, aby oň nemohol nikto zakopnúť.

POZOR
• Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, nečistotami, veľkými teplotnými výkyvmi a priamym
slnečným žiarením.
• Nenechajte prístroj spadnúť na zem.
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VÝSTRAHA
Upozornenia týkajúce sa manipulácie s akumulátormi

• Ak sa kvapalina vytekajúca z článku akumulátora dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto umyte a vyhľadajte lekársku pomoc.
• Keď akumulátor vytečie, nasaďte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
• Akumulátory chráňte pred nadmerným teplom.
• Nebezpečenstvo výbuchu! Akumulátory nikdy nehádžte do ohňa.
• Akumulátory nerozoberajte, neotvárajte a neštiepte.
• Na nabíjanie používajte len nabíjacie stanice uvedené v návode na obsluhu.
• Akumulátory musia byť pred použitím správne nabité. Vždy dodržujte pokyny výrobcu na správne nabíjanie, resp. údaje uvedené v tomto návode na obsluhu.
• Pred prvým použitím úplne nabite akumulátor (pozri kapitolu 6).
• Na dosiahnutie čo najdlhšej životnosti akumulátora nabite akumulátor doplna aspoň 2-krát do
roka.
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5. Popis prístroja
8 Tlačidlo

2 Tlačidlo Alarm 1

9 Tlačidlo

3 Tlačidlo Alarm 2

10 Tlačidlo

4 Tlačidlo Sleep

11 Spínač On | Off

5 Tlačidlo Displej

12 Mikro-USB prípojka

6 Displej

13 LED nabíjania

7 Tlačidlo Mode

14 Pripojenie AUX

▲
▲

1 Plocha snímača

▲
▲
▲

OK
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1

2 3 4
5

6

7 8 9 10

11

12
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13

14

Displej

1 2

8
1 Bluetooth

4 5

3

6

7

5 Stav batérie

®

2 Pamäťové miesto alarmu 1

6 Režim rádia

3 Čas/rozhlasová frekvencia/výber melódie

7 Pamäťové miesto alarmu 2

4 Režim AUX

8 Funkcia zaspávania („Sleep“)
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6. Uvedenie do prevádzky
Prvé kroky
1. Odstráňte obalový materiál.
2. Skontrolujte, či sú všetky diely obsiahnuté v balení.
3. Skontrolujte prístroj, USB sieťový adaptér, kábel micro USB a kábel AUX vzhľadom na možné poškodenia.
4. Postavte prístroj na rovnú a pevnú plochu.
Upozornenie
Svetelný budík môžete používať so sieťovým adaptérom USB alebo s akumulátorom.

Prevádzka so sieťovým adaptérom USB
1.
2.
3.
4.

Postavte prístroj do blízkosti ľahko prístupnej zásuvky.
Spojte sieťový adaptér USB s káblom micro USB.
Zastrčte kábel micro USB do prípojky micro USB na zadnej strane prístroja.
USB sieťový adaptér zasuňte do vhodnej zásuvky. Kábel AUX funguje ako anténa.

5. Prepnite spínač On | Off na zadnej strane prístroja na „On“.
6. Na displeji prístroja sa zobrazí čas 00:00. Prístroj je teraz pripravený na prevádzku.
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Prevádzka s akumulátorom/nabíjanie akumulátora
1.
2.
3.
4.

Skôr ako môžete prístroj používať s akumulátorom, musíte ho nabiť.
Spojte sieťový adaptér USB s káblom micro USB.
Zastrčte kábel micro USB do prípojky micro USB na zadnej strane prístroja.
USB sieťový adaptér zasuňte do vhodnej zásuvky. Počas nabíjania svieti malé červené svetielko vedľa prípojky micro USB na zadnej strane prístroja.
5. Keď je nabíjanie ukončené, zhasne malé červené svetielko vedľa prípojky micro USB. Kompletné nabíjanie trvá cca 4 hodiny.
6. Vytiahnite sieťový adaptér USB a kábel micro USB zo zásuvky a prístroja. Prístroj sa teraz
môže používať s akumulátorom.
7. Prepnite spínač On | Off na zadnej strane prístroja na „On“.
8. Na displeji prístroja sa zobrazí čas 00:00 a aktuálny stav akumulátora .
Upozornenie
Aktuálne zobrazený stav akumulátora sa môže líšiť podľa použitého režimu.
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7. Funkcia prístroja
7.1 Nastavenie času
Pri nastavení času na prístroji postupujte nasledovne:

▲

▲
▲

▲
▲

▲
▲

▲

▲
▲

1. Keď na prístroji prvýkrát prepnete spínač On | Off na „On“, začne na displeji automaticky
blikať hodina. Keď už bol prístroj v prevádzke, podržte tlačidlo Mode stlačené dve sekundy.
2. Na displeji bliká hodina.
, resp. tlačidlom
nastavte hodinu. Potvrďte tlačidlom
Tlačidlom
OK .
3. Na displeji bliká minúta.
OK .
Tlačidlom
, resp.
nastavte minúty. Potvrďte tlačidlom
4. Teraz je čas nastavený a zobrazuje sa trvalo na displeji.

7.2 Funkcia budenia „Alarm“
Upozornenie
Prístroj má dve pamäťové miesta alarmu, ktoré je možné individuálne nastaviť.
Pri nastavení alarmu postupujte nasledovne:
1. Pre požadované pamäťové miesto podržte dve sekundy stlačené tlačidlo Alarm 1 alebo
Alarm 2.
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▲
▲
▲
▲

OK .

▲

▲ ▲
▲ ▲

▲

▲
▲

2. Na displeji bliká hodina alarmu.
Tlačidlom
, resp.
nastavte hodinu alarmu. Potvrďte tlačidlom
3. Minúta alarmu bliká na displeji.
Tlačidlom
, resp.
nastavte minútu alarmu. Potvrďte tlačidlom

OK .

▲
▲

4. Tlačidlom
, resp.
nastavte požadovaný tón budenia. Potvrďte tlačidlom
OK .
DAY = Melódia budenia 1 (melódia so štebotaním vtákov)
▲

BELL
BEEP
FM

= Melódia budenia 2 (zvonkohra)

= pípanie
= Rádio naposledy nastavená stanica alebo hlasitosť)
--- = Žiadny zvuk
▲
▲

lom

▲

OK .

5555-

30
20
  10
00

=
=
=
=

, resp.

▲
▲

5. Tlačidlom

nastavte požadovanú dobu východu slnka. Potvrďte tlačid

30 minút trvanie východu slnka
20 minút trvanie východu slnka
10 minút trvanie východu slnka
Žiadny východ slnka
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Simulovaný východ slnka začína pred spustením nastaveného budíka, aby sa telo mohlo pripraviť na prebudenie. Počas simulovaného východu slnka sa náladové svetlo mení z červeného
na žlté a následne na biele. Alarm sa spustí v skutočnom čase budenia.
6. Alarm je aktivovaný. Na displeji sa zobrazí

alebo

(podľa zvoleného pamäťového miesta).

Aktivácia alarmu

Na aktivovanie alarmu stlačte tlačidlo Alarm 1 alebo Alarm 2 na svetelnom budíku. Na displeji zobrazí
alebo

(podľa zvoleného pamäťového miesta).

Upozornenie
Počas režimu nastavení (Bluetooth®, rádio a AUX) sa nedá súčasne nastaviť alarm.

Deaktivácia alarmu

Na deaktiváciu alarmu stlačte tlačidlo Alarm 1 alebo Alarm 2 na svetelnom budíku, kým sa na
displeji nezhasne

alebo

(podľa zvoleného pamäťového miesta).

Funkcia opakovaného budenia

Keď zaznie alarm, dotknite sa na 1 sekundu plochy snímača (plocha reproduktora na hornej
strane prístroja), aby ste aktivovali funkciu opätovného budenia. Po aktivovaní funkcie opätovného budenia sa rozsvieti červené svetielko. Doba do opätovného budenia trvá 8 minút. Po 8
minútach zaznie alarm znovu.
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Vypnutie alarmu

Keď zaznie alarm, dotknite sa plochy snímača na 3 sekundy (plocha reproduktora na hornej strane
prístroja) alebo stlačte tlačidlo Alarm 1, resp. tlačidlo Alarm 2, aby ste alarm vypli.
Keď sa dotknete povrchu snímača, alarm sa automaticky aktivuje v rovnakom čase na nasledujúci deň. Keď stlačíte tlačidlo Alarm 1 alebo Alarm 2, alarm sa už neaktivuje.
Na aktivovanie alarmu stlačte tlačidlo Alarm 1, resp. tlačidlo Alarm 2 na svetelnom budíku. Dbajte o to, aby bol na displeji viditeľný symbol
v nastavenom čase budenia.

, resp.

. Len potom zaznie alarm na ďalší deň

7.3 Funkcia zaspávania „Sleep“
Funkcia zaspávania „Sleep“ je ideálna pomôcka na zaspávanie. Tu sa dá nastaviť simulovaný
západ slnka. Pritom sa svetlo po nastavenej dobe pomaly stmaví. K simulovanému západu slnka
môžete ešte priradiť šumenie mora, rádio alebo svoju vlastnú hudbu.
Na zapnutie funkcie zaspávania „Sleep“ na svetelnom budíku, postupujte takto:
1. Tlačidlom Mode vyberte požadovaný hudobný sprievod k zaspávaniu. Keď si neželáte žiadny
hudobný sprievod, tento krok preskočte.

BLUE
FM

= Hudba cez Bluetooth®
= rádio
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= melódia zaspávania (šumenie mora)
▲
▲

SLP

▲
▲

Tlačidlo
= šumenie mora vypnuté
= šumenie mora zapnuté
Tlačidlo
OK .
Potvrďte tlačidlom
= Hudba z externého audio zdroja pripojeného cez vstup AUX (napr. MP3 prehrávač, smartfón alebo CD prehrávač)
▲

AUX

2. Stlačte tlačidlo Sleep.
3. Svetlo sa zapne a na displeji sa zobrazí 15. Tlačidlom Sleep nastavte požadovanú dobu západu
slnka (15, 30 alebo 60 minút). Počas simulovaného západu slnka sa náladové svetlo zmení najskôr z bieleho na žlté a potom na červené. Na displeji sa zobrazí symbol funkcie zaspávania
.
4. Nastavená hudba sa po uplynutí nastavenej doby západu slnka automaticky vypne.
5. Keď chcete funkciu zaspávania predčasne prerušiť, stlačte na 2 sekundy tlačidlo Sleep. Na
displeji sa zhasne symbol funkcie zaspávania
.

7.4 Svetlo/nočná lampa
Prístroj má nočné svetlo v troch stupňoch jasu.
• Na zapnutie nočného svetla krátko ťuknite na plochu snímača (plocha reproduktora na hornej
strane prístroja).
• Na prenastavenie stupňa jasu znovu ťuknite na plochu snímača (plocha reproduktora na hornej strane prístroja).
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• Na vypnutie nočného svetla dlhšie stlačte plochu snímača (plocha reproduktora na hornej
strane prístroja) (cca 2 sekundy).

7.5 Náladové svetlo
Svetelný budík môžete použiť ako náladové svetlo. Náladové svetlo má nasledujúce farebné
odtiene:
biela (3 stupne jasu) -> žltá -> modrá -> zelená -> červená ->
náladové svetlo so striedaním farieb -> vypnuté
1. Na zapnutie náladového svetla na svetelnom budíku krátko ťuknite na plochu snímača (plocha
reproduktora na hornej strane prístroja).
2. Na prepínanie medzi rozličnými náladovými svetlami znovu ťuknite na plochu snímača (plocha
reproduktora na hornej strane prístroja).
3. Na opätovné vypnutie náladového svetla stlačte na 2 sekundy plochu snímača (plocha reproduktora na hornej strane prístroja).

7.6 Rádio
Prístroj má max. 30 pamäťových miest pre rozhlasové stanice.
1. Na zapnutie rádia 2x stlačte tlačidlo Mode. Na displeji sa zobrazí aktuálna rozhlasová frekvencia.
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▲
▲

▲
▲

▲

OK . Náj2. Na automatické spustenie alebo zastavenie vyhľadávania staníc stlačte tlačidlo
dené stanice sa automaticky uložia.
3. Na prepínanie medzi jednotlivými uloženými stanicami krátko stlačte tlačidlo
, resp.
.
▲
▲

▲
▲

4. Na nastavenie hlasitosti podržte dlho stlačené tlačidlo
, resp.
.
5. Na vypnutie rádia stláčajte tlačidlo Mode dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí čas.
Upozornenie
Na zlepšenie príjmu zastrčte kábel AUX do prípojky AUX na zadnej strane prístroja Kábel
AUX funguje ako anténa.

7.7 Nastavenie jasu displeja
Prístroj má tri stupne jasu displeja.
• Na prestavenie jasu displeja stlačte tlačidlo Displej.
100 % -> 50 % -> displej vypnutý

7.8 Aktivácia/deaktivácia Bluetooth®
Keď si na svetelnom budíku chcete prehrávať vlastnú hudbu cez Bluetooth® , musíte najskôr aktivovať Bluetooth® . Pri aktivácii Bluetooth® na svetelnom budíku postupujte takto:
1. Stlačte tlačidlo Mode.
Na displeji sa zobrazí BLUE a začne blikať
.
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▲
▲

▲
▲

▲
▲

2. Teraz môžete svetelný budík prepojiť s inými zariadeniami cez Bluetooth® (napr. so smartfónom). Keď je zariadenie prepojené so svetelným budíkom cez Bluetooth® , zaznie na
začne svietiť. Keď sa spojenie
svetelnom budíku signalizačný tón a symbol Bluetooth®
Bluetooth® preruší, znovu zaznie na svetelnom budíku signalizačný tón a zhasne symbol
Bluetooth®
.
3. Nadeaktiváciu Bluetooth® na svetelnom budíku stláčajte tlačidlo Mode dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí čas. Zhasne symbol Bluetooth®
.
4. Keď chcete na svetelnom budíku prepínať medzi jednotlivými pesničkami z pripojeného za, resp.
.
riadenia, krátko stlačte tlačidlo
, resp
5. Na nastavenie hlasitosti na svetelnom budíku podržte dlho stlačené tlačidlo
tlačidlo.
.
6. Keď znovu chcete opustiť režim Bluetooth® , stlačte tlačidlo Mode.
▲
▲

7.9 Prípojka AUX
So svetelným budíkom môžete prepojiť externý audio zdroj (napr. MP3 prehrávač, smartfón alebo CD prehrávač) cez vstup AUX.
1. Dodaný kábel AUX pripojte na audio zdroj (napr. smartfón).
2. Druhý koniec kábla AUX zastrčte do vstupu AUX na zadnej strane svetelného budíka.
3. Trikrát stlačte tlačidlo Mode. Na displeji sa zobrazí AUX. Teraz je externý audio zdroj prepojený so svetelným budíkom.
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4. Nastavenie pesničiek a regulácia hlasitosti sa uskutočňuje na pripojenom zariadení, nie na
svetelnom budíku.
5. Keď chcete režim AUX zase opustiť, stlačte tlačidlo Mode.

7.10 Vypnutie svetelného budíka
Upozornenie
Keď svetelný budík vypnete, stratia sa všetky uložené údaje.
• Keď chcete svetelný budík vypnúť, prepnite na zadnej strane spínač On | Off do polohy „Off“.

8. Čistenie/skladovanie

• Prístroj čistite suchou handričkou.
• Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.
• Dbajte na to, aby sa do vnútra prístroja nedostala žiadna voda. V prípade, že do prístroja predsa
prenikla voda, nepoužívajte ho, kým úplne nevyschne.
• Prístroj, sieťový adaptér USB, nabíjací kábel micro USB a kábel AUX v žiadnom prípade neponárajte do vody ani iných kvapalín.
• Chráňte prístroj pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi
a neskladujte ho blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).
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9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?
Na www.beurer.com nájdete ďalšie informácie a zoznam často kladených otázok (FAQs)
k tomuto produktu.

10. Likvidácia

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať
s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom vhodných zberných miest
vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení –
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na
miestny úrad zodpovedný za likvidáciu.

11. Technické údaje
Intenzita osvetlenia
bieleho svetla
Svetlo
Svetelné stupne bieleho
svetla

800 luxov (pri vzdialenosti asi 10 cm)
Technológia LED
3 stupne

Náladové svetlo

Automatické a manuálne prepínanie RGB

Doba opätovného
budenia

8 minút
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Osvetlenie displeja

100 %, 50 %, vypnuté

Čas

Možnosť nastavenia 24 h

Alarm

2 časy alarmu

Funkcia nabíjania

Funkcia nabíjania USB

Akumulátor

lítium-iónový, 2000 mAh; 3,7 V; 7,4 Wh

Čas prehrávania hudby

Až cca 5 hodín

Rádio

87,5  – 108 MHz; max. 30 pamäťových miest

Reproduktor

5W

Napájanie sieťového
zdroja

Vstup: 100 – 240 V, 50 /60 Hz; 0,3 A max.
Výstup: 5 V; 1 A

Trieda ochrany
sieťového zdroja

Trieda ochrany II

Frekvenčné pásmo

2402 MHz až 2480 MHz

Vysielací výkon (dBm)

2 dBm

Svetelný budík používa Bluetooth® Classic, kompatibilný s Bluetooth® 4.0 smartfónov/
tabletov
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Technické zmeny vyhradené.
Týmto potvrdzujeme, že tento výrobok zodpovedá európskej smernici RED 2014/53/EU.
Vyhlásenie o zhode CE pre tento výrobok nájdete na adrese: https://www.beurer.com/web/
we-landingpages/de/cedeclarationofconformity.php

12. Záruka / servis
Spoločnosť Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (ďalej len „Beurer“) poskytuje za
ďalej uvedených predpokladov a v nižšie popísanom rozsahu záruku na tento výrobok.
Zákonné záručné povinnosti výrobcu z kúpnej zmluvy s kupujúcim zostávajú ďalej
uvedenými záručnými podmienkami nedotknuté.
Záruka okrem toho platí bez obmedzenia kogentných zákonných záručných predpisov.
Beurer ručí za bezchybnú funkčnosť a úplnosť tohto výrobku.
Celosvetová záručná doba je 3 roky od zakúpenia nového, nepoužitého výrobku kupujúcim.
Táto záruka platí len na výrobky, ktoré kupujúci nadobudol ako spotrebiteľ a používa ich výlučne
na osobné účely v rámci domáceho použitia.
Platí nemecké právo.
Ak sa tento výrobok počas záručnej doby ukáže ako neúplný alebo čo sa týka funkčnosti, ako
chybný podľa nasledujúcich ustanovení, Beurer podľa týchto záručných podmienok bezplatne
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výrobok vymení alebo vykoná opravu.
Keď by kupujúci chcel ohlásiť prípad záruky, obráti sa najskôr na miestneho predajcu,
pozri priložený zoznam „Service International“ s adresami servisov.
Kupujúci potom dostane informácie o vybavení prípadu záruky, napr. kam výrobok poslať a aké
podklady sú potrebné.
Nárok na záruku prichádza do úvahy len vtedy, keď môže kupujúci predložiť
–– kópiu faktúry/potvrdenie o kúpe
–– originálny výrobok
spoločnosti Beurer alebo autorizovanému partnerovi Beurer.
Z tejto záruky sú výslovne vylúčené
–– opotrebovanie, ktoré súvisí s normálnym používaním alebo spotrebou výrobku;
–– diely príslušenstva dodávané s týmto výrobkom, ktoré sa opotrebujú, resp. spotrebujú pri
riadnom používaní (napr. batérie, akumulátory, manžety, tesnenia, elektródy, žiarovky, nadstavce a príslušenstvo inhalátora);
–– výrobky, ktoré boli nesprávne a/alebo v rozpore s ustanoveniami návodu na použitie používané, čistené, skladované alebo ošetrované, rovnako ako výrobky ktoré otvoril, opravoval
alebo zmenil kupujúci alebo servis neautorizovaný spoločnosťou Beurer;
–– škody, ktoré vzniknú počas prepravy medzi výrobcom a zákazníkom, resp. servisom a zákazníkom;
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–– výrobky, ktoré boli zakúpené ako tovar 2. voľby alebo ako použitý tovar;
–– následné škody, ktoré súvisia s chybou tohto výrobku (v tomto prípade však môžu vzniknúť
nároky z ručenia za výrobok alebo z iných kogentných zákonných záručných ustanovení).

Chyby a zmeny vyhradené

Opravy alebo kompletná výmena v žiadnom prípade nepredlžujú záručnú dobu.
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The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG,Inc. and any use of such
marks by Beurer GmbH is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

