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Stimată clientă, stimate client,
Ne bucurăm că aţi optat pentru un produs din sortimen-
tul nostru. Marca noastră este sinonimă cu produse de 
calitate, testate în mod amănunţit, din domeniile căldură, 
greutate, tensiune, temperatură corporală, puls, terapie, 
masaj, aer şi frumuseţe.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare, 
să le păstraţi pentru consultarea ulterioară, să le puneţi la 
dispoziţia altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile. 
Cu deosebită consideraţie,
Echipa dumneavoastră Beurer

1. Pachet de livrare
• 1 Wake-up Light WL 32 Beurer
• 1 adaptor de reţea
• 1 cablu AUX
• 1 Prezentele instrucţiuni de utilizare

2. Explicaţia simbolurilor
În instrucţiunile de utilizare, pe ambalaj şi pe plăcuţa de 
identificare a aparatului şi a accesoriilor sunt utilizate 
următoarele simboluri:

 AVERTIZARE

Indicaţie de avertizare pri-
vind pericolele de vătămare 
sau pericolele pentru sănătatea 
dumneavoastră

 ATENŢIE
Indicaţie de siguranţă privind 
posibile defecţiuni ale aparatului/
accesoriilor.

 Notă
Indicaţie privind informaţii impor-
tante

Simbolul CE atestă conformitatea 
cu cerinţele de bază ale Directivei 
privind produsele medicale.

Producător

Prezentul produs respectă 
cerinţele directivelor europene şi 
naţionale aplicabile.

 AVERTIZARE
• Aparatul poate fi folosit numai în scopul descris în pre-

zentele instrucţiuni de utilizare. Producătorul nu poate fi 

RomâNă
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tras la răspundere pentru defecţiuni produse ca urmare 
a utilizării necorespunzătoare sau neglijente a aparatului.

• Utilizaţi aparatul exclusiv cu adaptorul de reţea livrat 
şi doar la tensiunea de reţea indicată pe adaptorul de 
reţea.

• Înainte de utilizare, verificaţi aparatul şi accesoriile pen-
tru identificarea defecţiunilor vizibile. În cazul în care 
aveţi îndoieli, nu utilizaţi aparatul şi adresaţi-vă comer-
ciantului dumneavoastră sau Serviciului pentru clienţi 
indicat.

• În cazul defecţiunilor sau al problemelor de funcţionare, 
opriţi imediat aparatul şi scoateţi-l din priză.

• Nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul de reţea cu 
mâinile umede.

• Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor (pericol de 
sufocare).

• Amplasaţi cablul electric astfel încât să nu existe riscul 
împiedicării de acesta.

• Nu apropiaţi aparatul, adaptorul de reţea şi cablul elec-
tric de apă!

• Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane 
(inclusiv copii) cu abilităţi fizice, senzoriale sau psihice 
limitate sau care nu deţin experienţă şi/sau cunoştinţe 
suficiente, cu excepţia cazului în care sunt monitorizate 
de o persoană competentă responsabilă pentru sigu-
ranţa lor sau când primesc indicaţii din partea acestora 
la utilizarea aparatului.

• Copiii trebuie supravegheaţi pentru a nu se juca cu 
acest aparat. 

 ATENŢIE
• Nu trageţi de cablul electric sau de aparat pentru a 

scoate adaptorul de reţea din priză. 
• Nu ţineţi şi nu transportaţi niciodată aparatul de cablul 

electric.
• Protejaţi aparatul împotriva şocurilor, umezelii, impuri-

tăţilor, fluctuaţiilor puternice de temperatură şi acţiunii 
directe a radiaţiilor solare.

• Nu scăpaţi aparatul pe jos.  

3. Prezentare
Wake-up Light WL 32 de la Beurer vă permite o trezire 
lină şi naturală din somn. Prin intermediul luminii LED-ului 
a cărei intensitate creşte treptat este simulat un răsărit de 
soare. În acest mod vă puteţi adapta progresiv la lumină, 
iar organismul dumneavoastră se pregăteşte treptat pen-
tru a se trezi din somn. Suplimentar faţă de simularea 
răsăritului de soare, puteţi selecta şi un semnal sonor care 
oferă suport acustic când vă treziţi. Ca sunet de trezire 
este disponibil radioul şi semnalul sonor scurt. Wake-ul 
Light vă ajută să începeţi ziua odihnit şi mulţumit. 
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4. Descrierea aparatului
Imagine frontală

Imagine laterală

 1 Up (Sus)
 2  Nivel sonor (radio)
 3 Down (Coborât/Jos)
 4 Alarmă 1-2
 5 Funcţie Noapte Bună (Sleep) / Radio
 6 Set / Memory

Lumină LED

Zz (Snooze) / lumină

Pentru Snooze / lumină trebuie 
apăsat în jos capacul lămpii în 
secţiunea frontală

41
52
63
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Imagine posterioară

Latura inferioară

Capacul compartimentului de baterii

Descrierea afişajului

 1 Spaţiu de memorie pentru postul de radio (radio)
 2 Simbol pentru lumină
 3 Snooze 
 4 Radio pornit
 5 Alarmă 2 radio
 6  Alarmă 2 semnal sonor
 7 Alarmă 1 radio
 8 Alarmă 1 semnal sonor
 9 Apare numai în format de 12 h
10 Sleep Timer (Funcţie Noapte Bună)

Adaptor de 
reţea

Cablu AUX

Ieşire AUX Mufă pentru adap-
torul de reţea

Reset (revenire la setările 
din fabricaţie)

3 x baterii AAA
(nu sunt incluse în 
pachetul de livrare)

Zz (Snooze) / lumină

1 2 3 4

58

9
10

67
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5. Punerea în funcţiune
• Înlăturaţi materialul de ambalare.
• Verificaţi dacă toate componentele sunt incluse în 

pachetul de livrare.
• Verificaţi aparatul, adaptorul de reţea şi cablul electric în 

vederea identificării defecţiunilor.
• Înlăturaţi capacul compartimentului pentru baterii de 

pe latura inferioară a aparatului şi introduceţi bateriile 
cu polaritatea corectă. Bateriile asigură alimentarea cu 
energie în cazul întreruperii curentului electric. 

• Poziţionaţi aparatul pe o suprafaţă plană şi solidă.
• Introduceţi conectorul adaptorului de reţea în mufa 

adaptorului de reţea de pe latura posterioară a aparatu-
lui. 

• Conectaţi adaptorul de reţea la o priză corespunzătoare. 
Pe afişajul aparatului apare ora.

 Notă
• Dacă doriţi să resetaţi aparatul la setările din fabrica-

ţie, acţionaţi cu un obiect ascuţit tasta reset de pe latura 
inferioară a aparatului.

6. Utilizare

 Notă
Aparatul iese automat din meniul de configurare dacă nu 
acţionaţi nicio tastă timp de 10 secunde.

6.1 Setarea orei şi a duratei Snooze 
•  Acţionaţi tasta . 

Ora începe să lumineze intermitent.

Selectaţi prin intermediul tastelor / ora dorită.

 Notă
Pentru a naviga mai rapid la nivelul orelor sau al minutelor, 
ţineţi apăsată tasta /.
•  Confirmaţi ora selectată cu tasta .

Pe afişaj luminează intermitent „24 Hr”.
Puteţi opta între formatul orar cu 12 şi 24 ore.
•  Selectaţi cu tastele / formatul orar dorit şi confirmaţi 

cu tasta .

Pe ecran luminează intermitent „Zz 05”
•  Selectaţi cu tastele / durata de Snooze dorită 

(puteţi selecta între 5-60 minute) şi confirmaţi cu tasta 
.

 Notă
Dacă doriţi să citiţi ora pe întuneric, apăsaţi capacul lămpii 
în partea din faţă. 

6.2 Configuraţi alarma
Selectaţi la Wake-up Light două ore diferite de declanşare 
a alarmei (alarma 1 şi alarma 2).
•  Pentru a selecta alarma 1, selectaţi tasta  o dată.
•  Pentru a selecta alarma 2, selectaţi tasta  de două 

ori.
Ora respectivă de declanşare a alarmei începe să lumi-
neze intermitent pe ecran.
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•  Selectaţi prin intermediul tastelor / ora dorită de 
declanşare a alarmei.

•  Selectaţi cu tasta  sunetul de alarmă dorit pentru 
ora dumneavoastră de declanşare a alarmei.

Puteţi selecta ca sunet pentru alarmă între radio ( ) şi 
semnalul sonor ( ). 

• Confirmaţi cu tasta -.

Alarma 1 
oprită

Alarma 2  
oprită

Alarma 1 pornită,
Semnal sonor selectat ca 

semnal sonor de trezire

Alarma 2 pornită,  
radio selectat ca semnal 
sonor de trezire

6.3 oprirea alarmei
•  La declanşarea alarmei, acţionaţi tasta .
Alarma este oprită şi se va declanşa din nou în ziua 
următoare, la ora selectată.

6.4 Dezactivarea permanentă a alarmei
•  Pentru a dezactiva alarma 1, acţionaţi tasta  o dată.

•  Pentru a dezactiva alarma 2, acţionaţi tasta  de două 
ori.

•  Acţionaţi tasta  până când pe ecran nu mai apare 
lângă cifra 1, respectiv 2 niciun simbol sub formă de 
note ( ) şi niciun simbol sub formă de clopoţel ( ).

•  Confirmaţi cu tasta . Alarma 1, respectiv 2 este 
dezactivată.

6.5 Funcţia Snooze
Dacă este declanşat un sunet de alarmă, îl puteţi opri 
temporar prin acţionarea tastei Zz. Sunetul de alarmă se 
va declanşa din nou după durata de Snooze selectată 
de dumneavoastră. Modalitatea de selectare a duratei 
Snooze este descrisă în capitolul „6.1 Setarea orei şi a 
duratei Snooze”.

6.6 Funcţie de răsărit de soare
Dacă aţi selectat o alarmă, puteţi opta la trezirea 
dumneavoastră, suplimentar faţă de semnalul de alarmă, 
şi pentru simularea unui răsărit de soare. În acest sens, 
lumina LED-ului se intensifică treptat. 

 Notă
Utilizaţi pentru această funcţie adaptorul de reţea inclus.
•  Ţineţi apăsată tasta Zz timp de aprox. 5 secunde. 
Pe afişaj luminează intermitent „15”.
•  Selectaţi prin intermediul tastelor / răsăritul de 

soare simulat dorit de dumneavoastră.
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15 = Simularea răsăritului de soare începe cu 15 minute 
înainte de ora selectată pentru declanşarea alarmei.

30 = Simularea răsăritului de soare începe cu 30 de 
minute înainte de ora selectată pentru declanşarea alar-
mei.

OFF = Dezactivarea simulării răsăritului de soare. Pe afişaj, 
deasupra orei, va fi eliminat simbolul lămpii ( ).

• Pentru a confirma selecţia dumneavoastră, acţionaţi 
tasta Zz.

6.7 Funcţia de lampă / Lumină ambientală cu 
modificarea culorii
Puteţi utiliza Wake-up Light şi ca lampă normală sau ca 
lumină ambientală cu modificarea culorii.

 Notă
Utilizaţi pentru această funcţie adaptorul de reţea inclus. 
Dacă ascultaţi radio sau dacă este activată funcţia de 
noapte bună, este dezactivată funcţia „Lumină ambientală 
cu schimbarea culorii”. În acest interval de timp poate 
exista doar lumină fără schimbarea culorii.

•  Acţionaţi tasta Zz.
Lumina LED se intensifică treptat.

•  Pentru a activa funcţia de lampă, acţionaţi din nou 
tasta Zz.

Pe afişaj luminează intermitent „L 09” (treapta de lumino-
zitate 09). 

•  Selectaţi prin intermediul tastelor / treapta de lumi-
nozitate dorită de dumneavoastră (L 00 până la L 15).

• În cazul în care doriţi să activaţi lumina ambientală cu 
modificarea culorii, acţionaţi din nou tasta Zz.

Se aprinde lumina ambientală cu modificarea culorii.
Aşteptaţi câteva secunde până la modificarea culorilor.

• În cazul în care doriţi să fixaţi permanent luminile ambi-
entale (fără modificarea culorii), acţionaţi din nou tasta 
Zz.

• Pentru a dezactiva toate funcţiile de lumină, selectaţi din 
nou tasta Zz.

6.8 Redarea radioului 
Wake-up light dispune de o antenă flexibilă pe latura 
posterioară a aparatului. Derulaţi firul de sârmă şi fixaţi-l în 
poziţia cea mai lungă pentru a garanta recepţia optimă.
• Pentru a porni radioul, acţionaţi tasta .
Pe afişaj luminează intermitent pentru început „on”. După 
aproximativ 10 secunde apare mhz şi frecvenţa actuală 
selectată.

• Selectaţi prin intermediul tastelor / frecvenţa dorită 
de dumneavoastră. 

•  Pentru a porni căutarea automată a unui post radio, 
apăsaţi scurt butonul / şi eliberaţi-l apoi. Apara-
tul porneşte acum căutarea şi se opreşte automat de 
îndată ce a găsit un post radio.
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•  Pentru a modifica volumul radioului, selectaţi tasta  
. Selectaţi prin intermediul tastelor / volumul 

dorit de dumneavoastră.

•  Pentru a opri radioul, apăsaţi capacul lămpii în partea 
din faţă.

 Notă
Când ascultaţi radio este dezactivată funcţia „Lumină 
ambientală cu schimbarea culorii”. În acest interval de 
timp poate exista doar lumină fără schimbarea culorii.

6.9 memorarea postului de radio
Puteţi memora în Wake-up Light până la 10 posturi de 
radio.

•  Pentru a porni radioul, acţionaţi tasta .

•  Selectaţi cu tastele / frecvenţa postului de radio pe 
care doriţi să îl memoraţi.

•  Pentru a memora postul de radio selectat, ţineţi apă-
sată tasta  timp de aproximativ 2 secunde. Pe afişaj 
luminează intermitent sub frecvenţă O1 (numărul spaţiu-
lui dorit de memorie).

•  Apăsând scurt butonul alegeţi numărul dorit al 
spaţiului de memorare. Pentru a memora postul radio 
la numărul ales al spaţiului de memorare, ţineţi apăsat 
butonul timp de 2 secunde.

6.10 Selectarea postului de radio presetat
• Pentru a porni radioul, acţionaţi tasta . Pe afişaj lumi-

nează intermitent pentru început „on”. După aproximativ 
10 secunde apare mhz şi frecvenţa actuală selectată.

• Pentru a selecta între posturile de radio presetate, acţi-
onaţi tasta .

6.11 Funcţie Noapte Bună
Cu ajutorul acestei funcţii puteţi activa oprirea automată a 
radioului după un anumit interval de timp selectat.
• Acţionaţi de două ori tasta .
Pe afişaj apare „sleep” şi un O5 care luminează intermi-
tent.
• Selectaţi cu tasta  numărul de minute dorit de dum-

neavoastră după care urmează să se oprească automat 
radioul. 

 Puteţi selecta între 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 şi 90 de 
minute.

• Pentru a confirma numărul de minute dorit de dumnea-
voastră, aşteptaţi aproximativ 5 secunde până când 
ecranul revine automat la afişajul orar. Este selectat 
numărul de minute dorit de dumneavoastră. Dacă doriţi 
să vizualizaţi numărul actual de minute rămase, selec-
taţi tasta .

 Notă
• Dacă doriţi să finalizaţi funcţia Noapte Bună înainte de 

expirarea numărului de minute selectat, selectaţi tasta 
  până când pe ecran apare OFF.
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 Notă
Când este activată funcţia de noapte bună, este 
dezactivată funcţia „Lumină ambientală cu schimbarea 
culorii”. În acest interval de timp poate exista doar lumină 
fără schimbarea culorii.

6.12 Redarea de muzică prin ieşirea AUX
Puteţi conecta MP3-Player-ul dumneavoastră prin inter-
mediul ieşirii AUX la Wake-up Light. 
• Conectaţi capătul cablului AUX (inclus în pachetul de 

livrare) la mufa AUX de pe latura posterioară a Wake-
up Light.

• Conectaţi celălalt capăt al cablului AUX la mufa de căşti 
a MP3-Player-ului.

 Notă
Dacă ascultaţi muzică prin intermediul intrării AUX, puteţi 
modifica volumul numai prin intermediul MP3-Player-ului 
dumneavoastră şi nu prin intermediul Wake-up Light. 
Când este introdus un cablu la intrarea AUX a aparatului, 
este dezactivată funcţia „Lumină ambientală cu schim-
barea culorii”. În acest interval de timp poate exista doar 
lumină fără schimbarea culorii.

7. Curăţare şi întreţinere

 ATENŢIE

• Asiguraţi-vă să nu pătrundă apă în interiorul aparatului. 
În cazul în care se întâmplă acest lucru, utilizaţi din nou 
aparatul numai după ce acesta este complet uscat.

• Nu introduceţi aparatul sau alimentatorul cu ştecăr în 
apă sau în alte lichide.

• Protejaţi aparatul de şocuri, umezeală, praf, substanţe 
chimice, fluctuaţii puternice de temperatură şi de surse 
de căldură prea apropiate (cuptoare, radiatoare).

• Curăţaţi aparatul cu o cârpă uscată.
• Nu utilizaţi agenţi de curăţare abrazivi.
• Înlocuiţi în toate cazurile toate bateriile în acelaşi timp şi 

utilizaţi baterii de acelaşi tip. Nu folosiţi baterii reîncăr-
cabile.

• Bateriile care se scurg pot deteriora aparatul. Atunci 
când nu utilizaţi aparatul timp îndelungat, scoateţi bate-
riile din compartimentul pentru baterii.

• Bateriile scurse sau deteriorate pot cauza la atingere 
arsuri la nivelul pielii. Folosiţi în cazul acesta mănuşi de 
protecţie adecvate.

8. Eliminarea ca deşeu
Vă rugăm să eliminaţi aparatul conform prevederilor Direc-
tivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
privind aparatele electrice şi electronice vechi. 
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Pentru întrebări suplimentare adresaţi-vă autorităţii res-
ponsabile cu eliminarea deşeurilor.
Bateriile uzate, complet goale se vor elimina în 
recipientele de colectare special marcate, la fir-
mele specializate sau la comerciantul de echipa-
mente electrice. Aveţi obligaţia legală să eliminaţi bateriile 
ca deşeu.
Indicaţie: Bateriile care conţin substanţe 
toxice prezintă aceste simboluri: Pb = bateria 
conţine plumb, Cd = bateria conţine cadmiu, 
Hg = bateria conţine mercur

9. Cum se procedează la apariţia de 
probleme?
În situaţia în care ora nu este afişată corect sau dacă 
aparatul nu funcţionează corect, această situaţie poate 
fi provocată de încărcările electrostatice sau de alte 
perturbări. Din acest motiv, nu poziţionaţi aparatul în apro-
pierea unor echipamente precum de ex. WLAN etc. Pen-
tru a remedia problema, resetaţi aparatul la setările din 
fabricaţie.
Pentru a reseta aparatul la setările din fabricaţie, acţionaţi 
cu un obiect ascuţit tasta reset-reset de pe latura 
inferioară a aparatului.
Dacă problema persistă, luaţi legătura cu serviciul pen-
tru clienţi.

10. Date tehnice

Funcţia Wake-up Light OFF, 15, 30 minute înainte 
de alarmă

Durata Snooze 5 până la 60 de minute

Funcţie Noapte Bună opţiuni disponibile între 5, 
10, 15, 30, 45, 60, 75, 90 de 
minute şi OFF.

Dimensiuni 12,3 x 12 cm

Greutate 180 g

Alimentator
Alimentarea cu tensiune

Intrare: 100-240 V, AC / 
50/60 Hz
Ieşire: 5.5 V, DC/500 mA

Alimentator
Clasă de protecţie Clasa de protecţie II   

Banda de frecvenţă 
radio: 

UKW 87 – 180 MHz

Intensitatea luminii: Aprox. 15 lux (la o distanţă 
de 15 cm)
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