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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 určování energe-
tické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, 
srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzdu-
chovou terapii a zkrášlující péči.
Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro 
pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte 
se pokyny, které jsou v něm uvedené. 
S pozdravem
Váš tým Beurer

1. Obsah balení
• 1 Wake-up Light Beurer WL 32
• 1 síťový adaptér
• 1 AUX kabel
• 1 návod k použití

2. Vysvětlení symbolů
V návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje a 
příslušenství jsou použity tyto symboly:

 VAROVÁNÍ
Varovné upozornění na nebezpečí 
poranění nebo riziko ohrožení zdraví.

 POZOR
Bezpečnostní upozornění na možné 
poškození zařízení/příslušenství.

 Upozornění Upozornění na důležité informace

Likvidace podle směrnice 2002/96/ES 
o odpadních elektrických a elektro-
nických zařízeních (OEEZ).

Výrobce

Tento výrobek splňuje požadavky 
platných evropských a národních 
směrnic.

 VAROVÁNÍ
• Přístroj lze používat pouze k účelu uvedenému v tomto 

návodu k použití. Výrobce neručí za škody vzniklé neod-
borným nebo lehkomyslným použitím.

Česky
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• Přístroj používejte pouze s dodávaným síťovým adapté-
rem a jen s napětím uvedeným na adaptéru.

• Před použitím zkontrolujte, zda přístroj a jeho příslušenství 
nevykazují žádná viditelná poškození. V případě pochyb-
ností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo 
zákaznický servis. Adresy servisních středisek jsou uve-
deny v návodu.

• Přístroj ihned vypněte, pokud dojde k závadám nebo pro-
vozním poruchám, a odpojte ho od elektrické sítě.

• Síťový adaptér nikdy nezapojujte nebo neodpojujte, pokud 
máte vlhké ruce.

• Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí 
udušení).

• Síťový kabel veďte tak, aby o něj nikdo nemohl zakop-
nout.

• Zabraňte kontaktu přístroje, síťového adaptéru nebo 
kabelu s vodou!

• Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně 
dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními 
schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo zna-
lostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, jsou-
-li v zájmu své bezpečnosti pod dohledem kompetentní 
osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj použí-
vat.

• Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si 
s přístrojem nehrají. 

 POZOR
• Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete 

vytáhnout síťový adaptér ze zásuvky. 
• Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za napájecí kabel.
• Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, nečistotami, silnými 

teplotními výkyvy a přímým slunečním zářením.
• Přístroj vám nesmí spadnout.  

3. k seznámení
Wake-up Light Beurer WL 32 umožňuje jemné a přirozené 
probuzení. Díky pomalu se rozsvěcující diodě LED je simu-
lován východ slunce. Tímto způsobem si můžete pomalu 
přivyknout na světelné poměry a tělo se šetrně připravuje na 
probuzení. Vedle simulace východu slunce můžete nastavit 
budicí tón, který vás bude akusticky provázet při probuzení. 
Budicím tónem může být rádio nebo pípání. Díky Wake-up 
Light můžete začít den odpočatí a svěží. 
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4. Popis přístroje
Pohled zpředu

Pohled z boku

 1 Nahoru
 2  Hlasitost (rádio)
 3 Dolů
 4 Alarm 1–2
 5 Funkce na dobrou noc (sleep) / rádio
 6 Set / Memory

Dioda LED

Zz (snooze) / světlo

Pro zapnutí funkce snooze nebo 
světla stiskněte kryt lampičky v 
přední části směrem dolů

41
52
63
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Pohled zezadu

spodní strana

kryt přihrádky na baterie

Popis displeje

 1 Paměťové místo vysílače (rádio)
 2 Symbol světla
 3 Snooze (opakované buzení) 
 4 Rádio je zapnuté
 5 Alarm 2 – rádio
 6  Alarm 2 – pípání
 7 Alarm 1 – rádio
 8 Alarm 1 – pípání
 9 Zobrazí se jen ve 12hodinovém formátu
10 Sleep Timer (funkce na dobrou noc)

Síťový adaptér

AUX kabel

Vstup AUX Zdířka pro síťový 
adaptér

Tlačítko Reset (zpět do 
nastavení z výroby)

3x baterie AAA
(nejsou součástí balení)

Zz (snooze) / světlo

1 2 3 4

58

9
10

67
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5. Uvedení do provozu
• Odstraňte obal.
• Zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly.
• Zkontrolujte, zda přístroj, síťový adaptér nebo kabel 

nejsou poškozeny.
• Sejměte kryt přihrádky na baterie na spodní straně pří-

stroje a vložte baterie se správným pólováním. Baterie 
zajišťují napájení v případě výpadku proudu. 

• Přístroj postavte na rovnou a pevnou plochu.
• Zapojte přípojku síťového adaptéru do příslušné zdířky na 

zadní straně přístroje. 
• Síťový adaptér zapojte do vhodné zásuvky. Na displeji pří-

stroje se zobrazí čas.

 Upozornění
• Jestliže budete chtít přístroj vrátit do nastavení z výroby, 

stiskněte špičatým předmětem tlačítko Reset na spodní 
straně přístroje.

6. Obsluha

 Upozornění
Nabídka nastavení se zavírá automaticky, pokud během 10 
sekund nestisknete žádné tlačítko.

6.1 Nastavení času a trvání funkce snooze 
(opakovaného buzení) 
•  Stiskněte tlačítko . 

Začne blikat ukazatel času.

Pomocí tlačítek / nastavte požadovaný čas.

 Upozornění
Pro rychlejší navigaci hodinami nebo minutami držte tlačítka 
/ stisknutá.
•  Nastavený čas potvrďte tlačítkem .

Na displeji nyní bliká zobrazení „24 Hr“.
Můžete si vybrat mezi 12 a 24hodinovým formátem.
•  Pomocí tlačítek / vyberte požadovaný hodinový for-

mát a nastavení potvrďte tlačítkem .

Na displeji nyní bliká zobrazení „Zz 05“
•  Pomocí tlačítek / vyberte požadované trvání funkce 

snooze (můžete nastavit 5–60 minut) a potvrďte tlačítkem 
.

6.2 Nastavení buzení
U Wake-up Light můžete nastavit dva různé časy buzení 
(alarm 1 a alarm 2).
•  K nastavení alarmu 1 stiskněte jednou tlačítko .
•  K nastavení alarmu 2 stiskněte dvakrát tlačítko .
Na displeji začne blikat příslušný čas buzení.

•  Pomocí tlačítek / nastavte požadovaný čas buzení.
•  Pomocí tlačítka  vyberte požadovaný tón pro 

příslušný čas buzení.
Jako tón buzení si můžete vybrat rádio ( ) nebo pípání ( ). 
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• Potvrďte stisknutím tlačítka .

Alarm 1 
vypnutý

Alarm 2  
vypnutý

Alarm 1 zapnutý,
jako budicí tón zvoleno pípání

Alarm 2 zapnutý,  
jako budicí tón zvoleno rádio

6.3 Vypnutí buzení
•  Jestliže zazní budicí tón, stiskněte tlačítko .
Buzení je nyní vypnuto a budicí tón zazní opět až další den v 
nastavenou dobu.

6.4 Trvalé vypnutí buzení
•  Alarm 1 vypnete jedním stisknutím tlačítka .
•  Alarm 2 vypnete dvojitým stisknutím tlačítka .
•  Několikrát stiskněte tlačítko , dokud na displeji vedle 

čísla 1 nebo 2 nezmizí symbol noty  
( ) a symbol zvonečku ( ).

•  Potvrďte stisknutím tlačítka . Alarm 1, popř. 2 je 
vypnutý.

6.5 Funkce snooze (opakovaného buzení)
Jestliže zazní budicí tón, můžete ho stisknutím tlačítka Zz 
dočasně přerušit. Budicí tón zazní opět po uplynutí nasta-
vené doby trvání funkce snooze. Jak můžete nastavit dobu 
trvání funkce snooze, se dočtete v kapitole 6.1 „Nastavení 
času a trvání funkce snooze (opakovaného buzení)“.

6.6 Funkce východu slunce
Jestliže jste nastavili čas buzení, můžete se kromě budicího 
tónu nechat budit simulací východu slunce. V tomto případě 
se pomalu rozsvěcuje světlo s diodou LED. 

 Upozornění
Pro tuto funkci používejte přiložený síťový adaptér.
•  Asi na 5 sekund stiskněte tlačítko Zz. 
Na displeji bliká číslo „15“.
•  Pomocí tlačítek / nastavte požadovaný simulovaný 

východ slunce.

15 = simulace východu slunce začne 15 minut před nasta-
veným časem buzení.

30 = simulace východu slunce začne 30 minut před nasta-
veným časem buzení.

OFF = simulace východu slunce je vypnutá. Na displeji vedle 
ukazatele času zmizí symbol světla ( ).
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• Volbu potvrďte stisknutím tlačítka Zz.

6.7 Lampička, náladové světlo s měnícími se barvami
Wake-up Light můžete používat jako normální lampičku 
nebo jako náladové světlo s měnícími se barvami.

 Upozornění
Pro tuto funkci používejte přiložený síťový adaptér. Jestliže 
budete poslouchat rádio nebo aktivujete funkci na dobrou 
noc, nebude aktivní funkce náladového světla s měnícími se 
barvami. V této době můžete použít pouze funkci světla bez 
měnících se barev.

•  Stiskněte tlačítko Zz.
Dioda LED se začne pomalu rozsvěcovat.

•  K zapnutí lampičky opět stiskněte tlačítko Zz.
Na displeji bliká zobrazení „L 09“ (stupeň jasu 09). 
•  Pomocí tlačítek / nastavte požadovaný stupeň jasu 

(L 00 až L 15).
• Jestliže budete chtít aktivovat náladové světlo s měnícími 

se barvami, stiskněte znovu tlačítko Zz.
Náladové světlo s měnícími se barvami začne svítit.
Počkejte několik sekund, dokud se barvy nezmění.

• Jestliže budete chtít trvale zafixovat jedno z barevných 
náladových světel, stiskněte znovu tlačítko Zz.

• Funkci světla vypnete opětovným stisknutím tlačítka Zz.

6.8 Rádio 
Wake-up Light má na zadní straně zabudovanou flexibilní 
svinovací anténu. Rozviňte drát a natáhněte ho na celou 
délku, abyste si zajistili co nejlepší příjem.
• Rádio zapnete stisknutím tlačítka .
Na displeji začne nejdříve blikat zobrazení „on“. Asi po 10 
sekundách se zobrazí symbol mhz a aktuálně nastavená 
frekvence.

• Pomocí tlačítek / nastavte požadovanou frekvenci. 
• Automatické vyhledávání vysílače spustíte přidržením tla-

čítka /. Přístroj zastaví vyhledávání vysílače automa-
ticky, jakmile nalezne rozhlasovou stanici.

•  Hlasitost rádia můžete měnit stisknutím tlačítka . 
Pomocí tlačítek / nastavte požadovanou hlasitost.

 Upozornění
Jestliže budete poslouchat rádio, nebude aktivní funkce 
náladového světla s měnícími se barvami. V této době 
můžete použít pouze funkci světla bez měnících se barev.

6.9 Uložení rozhlasové stanice
Na Wake-up Light můžete uložit až 10 rozhlasových stanic.

•  Rádio zapnete stisknutím tlačítka .

•  Pomocí tlačítek / nastavte frekvenci rozhlasové sta-
nice, kterou chcete uložit.
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•  Vybranou rozhlasovou stanici uložíte stisknutím tlačítka 
 asi na 2 sekundy. Na displeji bliká pod zobrazením 

frekvence číslo O1 (číslo paměťového místa).

6.10 Výběr nastavené rozhlasové stanice
• Rádio zapnete stisknutím tlačítka . Na displeji začne 

nejdříve blikat zobrazení „on“. Asi po 10 sekundách se 
zobrazí symbol mhz a aktuálně nastavená frekvence.

• Mezi nastavenými rozhlasovými stanicemi přepínáte 
pomocí tlačítka -.

6.11 Funkce na dobrou noc
Při nastavení této funkce se rádio po uplynutí stanovené 
doby automaticky vypne.
• Dvakrát stiskněte tlačítko .
Na displeji se zobrazí nápis „sleep“ a začne blikat číslo O5.
• Pomocí tlačítka  nastavte požadovaný počet minut, po 

jejichž uplynutí se má rádio automaticky vypnout. 
 Můžete nastavit 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut.
• Požadované nastavení minut potvrdíte, jestliže počkáte 

asi 5 sekund, dokud se displej automaticky nepřepne do 
nastavení času. Požadovaný počet minut je nyní nasta-
ven. Jestliže se budete chtít podívat, kolik minut aktuálně 
zbývá do vypnutí, stiskněte tlačítko .

 Upozornění
• Jestliže budete chtít funkci na dobrou noc vypnout před 

uplynutím nastaveného počtu minut, stiskněte několikrát 
tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí nápis OFF.

 Upozornění
Jestliže aktivujete funkci na dobrou noc, nebude aktivní 
funkce náladového světla s měnícími se barvami. V této 
době můžete použít pouze funkci světla bez měnících se 
barev.

6.12 Poslouchání hudby prostřednictvím vstupu AUX
K Wake-up Light můžete pomocí vstupu AUX připojit 
přehrávač MP3. 
• Zapojte konec AUX kabelu (je součástí balení) do vstupu 

AUX na zadní straně Wake-up Light.
• Druhý konec AUX kabelu zapojte do zdířky pro sluchátka 

u přehrávače MP3.

 Upozornění
Jestliže budete poslouchat hudbu prostřednictvím vstupu 
AUX, můžete měnit hlasitost pouze na přehrávači MP3 a ne 
na Wake-up Light. 
Jestliže bude k přístroji připojen kabel na vstupu AUX, 
nebude aktivní funkce náladového světla s měnícími se bar-
vami. V této době můžete použít pouze funkci světla bez 
měnících se barev.
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7. Čištění a údržba

 POZOR

• Dbejte na to, aby se do přístroje nedostala žádná voda. 
Jestliže by se tak stalo, použijte přístroj teprve tehdy, jest-
liže je zcela vysušený.

• Nikdy přístroj nebo adaptér nevkládejte do vody nebo do 
jiných kapalin.

• Přístroj chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemiká-
liemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji 
(kamna, topná tělesa).

• Přístroj čistěte suchou utěrkou.
• Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
• Vyměňujte všechny baterie současně a používejte baterie 

stejného typu. Nepoužívejte dobíjecí akumulátory.
• Vyteklé baterie mohou způsobit poškození přístroje. 

Nepoužíváte-li přístroj delší dobu, vyjměte baterie z při-
hrádky.

• Vyteklé nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s 
kůží způsobit poleptání. V tomto případě použijte vhodné 
ochranné rukavice.

8. Likvidace
Zařízení zlikvidujte v souladu se směrnicí 
2002/96/ES o odpadních elektrických a elektro-
nických zařízeních (OEEZ). 
Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný 
komunální úřad, který má na starosti likvidaci.
Použité, zcela vybité baterie se likvidují 
prostřednictvím speciálně označených sběrných 
nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u 
prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni bate-
rie likvidovat.
Upozornění: Na bateriích s obsahem škodlivých látek se 
nacházejí následující značky: Pb = baterie obsahuje olovo, 
Cd = baterie obsahuje kadmium, Hg = baterie obsahuje rtuť.

9. Co dělat v případě problémů?
Jestliže se čas nezobrazuje správně nebo přístroj správně 
nefunguje, může to být způsobeno elektrostatickými výboji 
nebo jinými poruchami. Přístroj proto nepokládejte do blíz-
kosti zařízení jako WLAN atd. K odstranění tohoto problému 
nastavte přístroj do výchozího nastavení z výroby.
Nastavení z výroby vrátíte stisknutím tlačítka Reset na spo-
dní straně přístroje. Použijte k tomu špičatý předmět.
Jestliže se tím problém nevyřeší, obraťte se na zákaznický 
servis.
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10. Technické údaje

Funkce Wake-up Light OFF, 15, 30 minut před 
budicím tónem

Trvání funkce snooze 5–60 minut

Funkce na dobrou noc můžete nastavit 5, 10, 15, 30, 
45, 60, 75, 90 minut a OFF

Rozměry 12,3 x 12 cm

Hmotnost 180 g

Síťový adaptér
Napájení

Vstup: 100–240 V / 50/60 Hz
Výstup: 5,5 V, DC/500 mA

Síťový adaptér
Třída ochrany třída ochrany II  

Rádiové frekvenční 
pásmo: 

UKV 87–180 MHz

Intenzita osvětlení: Cca 15 luxů (při vzdálenosti 
15 cm)
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