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Omvang van de levering
•   Wake-up light  •   USB-netadapter •   Micro-USB-kabel
•   AUX-kabel (antenne)  •   Gebruiksaanwijzing

 WAARSCHUWING
• Het apparaat is alleen bestemd voor thuis-/privége-

bruik, niet voor commercieel gebruik.
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 

8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fy-
siek, 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.
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• Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd 
of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.

•  Als de USB-netadapter of de micro-USB-kabel bescha-
digd raakt, moet deze worden verwijderd. 

Geachte klant,
We zijn blij dat u voor een product uit ons assortiment hebt gekozen. Onze naam staat voor 
hoogwaardige en grondig gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, ge-
wicht, bloeddruk, lichaamstemperatuur, polsslag, zachte therapie, massage, lucht en beauty.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team

1. Kennismaking
Het wake-up light WL 50 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 wennen aan de veranderende lichtomstandigheden en wordt uw lichaam 
rustig op het wakker worden voorbereid. U kunt ook een wekmelodie instellen. Deze klinkt na 
de gesimuleerde zonsopgang en ondersteunt u akoestisch bij het wakker worden. Behalve een 
wektoon kunt u ook de radio en verschillende geluiden instellen. 



5

Met het wake-up light WL 50 van beurer begint u de dag uitgerust en tevreden en valt u aan 
het einde van de dag op aangename wijze in slaap met behulp van een gesimuleerde zonson-
dergang met melodie.

Functies:
• Wekfunctie “Alarm” (gesimuleerde zonsopgang: het wake-up light wordt binnen een ingestel-

de periode langzaam feller. Het wakker worden kan eventueel ook worden ondersteund door 
middel van muziek)

• Slaapfunctie “Sleep” (gesimuleerde zonsondergang: het wake-up light wordt langzaam don-
kerder en wordt na een vooraf ingestelde tijd automatisch uitgeschakeld. Het in slaap vallen 
kan eventueel ook worden ondersteund door middel van muziek)

• Lichtfunctie (wit licht/bedlamp)
• Sfeerlicht met mogelijkheid tot het vastzetten van kleuren
• Tijdweergave op het display
• FM-radio met max. 30 geheugenplaatsen voor radiozenders
• Wektoon, 2 wekmelodieën, 1 slaapmelodie
• Afspelen van eigen muziek via Bluetooth®  of via de AUX-ingang
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2. Verklaring van de symbolen

  WAARSCHUWING
Waarschuwing voor situaties met verwondingsrisico’s of ge-
vaar voor uw gezondheid

 LET OP
Waarschuwing voor mogelijke schade aan het apparaat of 
de toebehoren

 Aanwijzing Verwijzing naar belangrijke informatie

Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedank-
te elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste 
Electrical and Electronic Equipment)

Fabrikant

Dit product voldoet aan de eisen van de geldende Europese 
en nationale richtlijnen.
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20

PAP   

Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen

Alleen voor gebruik binnenshuis

Veiligheidsklasse 2

3. Voorgeschreven gebruik
 WAARSCHUWING

Dit apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uits-
luitend op de in deze gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk oneigenlijk gebruik kan ge-
vaarlijk zijn. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk 
of verkeerd gebruik.
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4.  Waarschuwingen/veiligheidsrichtlijnen

 WAARSCHUWING
• Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen (gevaar voor verstikking).
• Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde netadapter en alleen met de op de netadap-

ter aangegeven netspanning.
• Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak.
• Plaats het apparaat tijdens het opladen in de buurt van een eenvoudig te bereiken stopcontact.
• Controleer voorafgaand aan het gebruik of het apparaat en de toebehoren zichtbaar bescha-

digd zijn. Wij adviseren u het apparaat bij twijfel niet te gebruiken en contact op te nemen met 
de verkoper of met de betreffende klantenservice.

• 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.
• 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.
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 WAARSCHUWING

Aanwijzingen met betrekking tot het gebruik van accu’s
• Als vloeistof uit een accucel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende 

plek met water spoelen en een arts raadplegen.
• Als er een accu is gaan lekken, moet u veiligheidshandschoenen aantrekken en het batterijvak 

met een droge doek reinigen.
• Bescherm accu’s tegen overmatige hitte.
• Explosiegevaar! Gooi accu’s niet in vuur.
• Haal accu’s niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in stukken.
• Gebruik alleen laders die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld. 
• Voordat u accu’s gebruikt, moeten deze op de juiste wijze worden opgeladen. Neem te allen 

tijde de aanwijzingen van de fabrikant en de informatie in deze gebruiksaanwijzing voor het 
correct opladen van accu’s in acht.

• Laad de accu volledig op voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt (zie hoofdstuk 6).
•  Laad de accu voor een zo lang mogelijke levensduur minstens 2 keer per jaar volledig op.
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5. Beschrijving van het apparaat

 1 Sensoroppervlak  8  ▲▲  -toets

 2 Alarm 1-toets  9  ▲ ▲  -toets

 3 Alarm 2-toets 10       OK▲  -toets

 4 Sleep-toets 11 On | Off  -schakelaar

 5 Display-toets 12 Micro-USB-aansluiting

 6 Display 13 Laad-led

 7 Mode-toets 14 AUX-aansluiting
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Display

1 2 3 4 5

678
1 Bluetooth® 5 E nergieniveau van de accu

2 Alarmgeheugenplaats 1 6 Radiomodus

3 Tijd/radiofrequentie/melodiekeuze 7 Alarmgeheugenplaats 2

4 AUX-modus 8 Slaapfunctie (“Sleep”)
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6. Ingebruikname
Eerste stappen
1. Verwijder het verpakkingsmateriaal.
2. Controleer of alle genoemde onderdelen aanwezig zijn.

3. Controleer het apparaat, de USB-netadapter, de micro-USB-kabel en de AUX-kabel op be-
schadigingen.

4. Plaats het apparaat op een vlak en stevig oppervlak. 

 Aanwijzing
U kunt het wake-up light met de USB-netadapter via het stopcontact of met de accu gebruiken. 

Gebruik met de USB-netadapter
1. Plaats het apparaat in de buurt van een eenvoudig te bereiken stopcontact. 
2. Sluit de USB-netadapter aan op de micro-USB-kabel.
3. Steek de micro-USB-kabel in de micro-USB-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
4. Steek de USB-netadapter in een geschikt stopcontact. De AUX-kabel fungeert als antenne.
5. Schuif de On | Off  -schakelaar aan de achterkant van het apparaat op “On”. 
6. Op het display van het apparaat verschijnt de tijd 00:00. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.
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Gebruik met de accu/accu opladen
1. Voordat u het apparaat met de accu kunt gebruiken, moet u de accu eerst opladen.
2. Sluit de USB-netadapter aan op de micro-USB-kabel.
3. Steek de micro-USB-kabel in de micro-USB-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
4. Steek de USB-netadapter in een geschikt stopcontact. Tijdens het opladen brandt er een klein 

rood lampje naast de micro-USB-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
5. Zodra het opladen is voltooid, gaat het kleine rode lampje naast de micro-USB-aansluiting uit. 

Het duurt ongeveer 4 uur om de accu volledig op te laden.
6. Trek de USB-netadapter en de micro-USB-kabel uit het stopcontact en het apparaat. Het ap-

paraat kan nu met de accu worden gebruikt.
7. Schuif de On | Off  -schakelaar aan de achterkant van het apparaat op “On”. 
8. Op het display van het apparaat verschijnen de tijd 00:00 en het actuele energieniveau van 

de accu .

 Aanwijzing
De actueel weergegeven laadtoestand van de accu kan afhankelijk van de gebruikte modus 
verschillen.
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7. Functies van het apparaat

7.1 Tijd instellen
Ga als volgt te werk om de tijd op het apparaat in te stellen:
1.  Als u de On | Off  -schakelaar op het apparaat voor de eerste keer op “On” schuift, knip-

peren automatisch de uren op het display. Als het apparaat al in gebruik is, moet u de Mo-
de-toets twee seconden ingedrukt houden.

2. De uren knipperen op het display. 
Stel de uren in met behulp van de ▲▲  -toets of de ▲ ▲  -toets. Bevestig uw keuze met 
de       OK▲  -toets. 

3. De minuten knipperen op het display. 
Stel de minuten in met behulp van de ▲▲  -toets of de ▲ ▲  -toets. Bevestig uw keuze 
met de       OK▲  -toets. 

4. De tijd is nu ingesteld en wordt continu op het display weergegeven.

7.2 Wekfunctie “Alarm” 

 Aanwijzing
Het apparaat heeft twee alarmgeheugenplaatsen die u individueel kunt instellen.
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Ga als volgt te werk om het alarm op het apparaat in te stellen:
1. Houd voor de gewenste alarmgeheugenplaats de Alarm 1-toets of de Alarm 2-toets twee 

seconden ingedrukt.
2. De alarmuren knipperen op het display. 

Stel de alarmuren in met behulp van de ▲▲  -toets of de ▲ ▲  -toets. Bevestig uw keuze 
met de       OK▲  -toets.

3. De alarmminuten knipperen op het display. 
Stel de alarmminuten in met behulp van de ▲▲  -toets of de ▲ ▲  -toets. Bevestig uw 
keuze met de       OK▲  -toets.

4. Stel de gewenste wektoon in met behulp van de ▲▲  -toets of de ▲ ▲  -toets. Bevestig 
uw keuze met de       OK▲  -toets.

DAY = wekmelodie 1 (melodie met getjilp van vogels)

BELL = wekmelodie 2 (metallofoon)

BEEP = pieptoon

FM = radio (laatst ingestelde radiozender en laatst ingesteld volume)
--- = geen geluid

5. Stel de gewenste duur van de zonsopgang in met behulp van de ▲▲  -toets of de ▲ ▲  
-toets. Bevestig uw keuze met de       OK▲  -toets.
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5-  30 = duur van de zonsopgang 30 minuten

5-  20 = duur van de zonsopgang 20 minuten

5-    10 = duur van de zonsopgang 10 minuten

5-  00 = geen zonsopgang

De gesimuleerde zonsopgang start al voor het ingestelde alarm om het lichaam op het wak-
ker worden voor te bereiden. Tijdens de gesimuleerde zonsopgang verandert het sfeerlicht 
eerst van rood in geel en vervolgens in wit. Het alarm klinkt bij de daadwerkelijke wektijd.

6. Het alarm is geactiveerd. Op het display wordt  of  weergegeven (afhankelijk van de 
geselecteerde alarmgeheugenplaats).

Alarm activeren
Druk op de Alarm 1-toets of de Alarm 2-toets op het wake-up light om het alarm te activeren. Op 
het display wordt  of  weergegeven (afhankelijk van de geselecteerde alarmgeheugenplaats). 

 Aanwijzing
Het alarm kan niet worden ingesteld terwijl de Mode-instellingen (Bluetooth®, radio en AUX) wor-
den doorgevoerd.
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Alarm deactiveren
Druk om het alarm te deactiveren op de Alarm 1-toets of de Alarm 2-toets tot  of  (afhan-
kelijk van de geselecteerde alarmgeheugenplaats) op het display verdwijnt.

Alarm snoozen
Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) als het 
alarm afgaat 1 seconde aan om het alarm te snoozen. Nadat de snoozefunctie is geactiveerd, 
gaat er een rood lampje branden. De snoozeduur bedraagt 8 minuten. Na 8 minuten zal het 
alarm opnieuw afgaan.

Alarm uitschakelen
Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) als het 
alarm afgaat 3 seconden aan of druk op de Alarm 1-toets of de Alarm 2-toets om het alarm uit 
te schakelen. 
Als het sensoroppervlak wordt aangeraakt, is het alarm automatisch voor dezelfde tijd op de vol-
gende dag geactiveerd. Als de Alarm 1-toets of de Alarm 2-toets wordt ingedrukt, is het alarm 
niet meer geactiveerd. Druk op de Alarm 1-toets of de Alarm 2-toets op het wake-up light om 
het alarm te activeren. Let op dat  of  zichtbaar is op het display. Alleen dan zal het alarm 
de volgende dag op de ingestelde alarmtijd afgaan.
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7.3 Slaapfunctie “Sleep”
De slaapfunctie “Sleep” is uitermate geschikt om u te helpen gemakkelijker in slaap te vallen. 
Hier kunt u een gesimuleerde zonsondergang instellen. Daarbij wordt het licht na een ingestelde 
duur langzaam donkerder. U kunt ook zeegeluiden, radio of uw eigen muziek aan de gesimu-
leerde zonsondergang toewijzen.

Ga als volgt te werk om de slaapfunctie “Sleep” op het wake-up light in te schakelen:

1.  Selecteer met de Mode-toets de gewenste muzikale begeleiding om mee in slaap te vallen. 
Als muzikale begeleiding niet gewenst is, kunt u deze stap overslaan. 

BLUE = muziek via Bluetooth®

FM = radio

SLP = slaapmelodie (zeegeluiden)

▲▲  -toets  = zeegeluiden uit
▲ ▲  -toets = zeegeluiden aan
Bevestig uw keuze met de       OK▲  -toets.

AUX = muziek via een op de AUX-ingang aangesloten, externe audiobron (bijv. mp3-spe-
ler, smartphone of cd-speler) 

2. Druk op de Sleep-toets.
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3. Het licht gaat aan en op het display verschijnt 15. Stel met de Sleep-toets de gewenste duur 
van de zonsondergang in (15, 30 of 60 minuten). Tijdens de gesimuleerde zonsondergang 
verandert het sfeerlicht eerst van wit in geel en vervolgens in rood. Op het display verschijnt 
het symbool van de slaapfunctie .

4. De ingestelde muziek wordt na afloop van de ingestelde duur van de zonsondergang auto-
matisch uitgeschakeld.  

5. Druk de Sleep-toets 2 seconden in om de slaapfunctie voortijdig af te breken. Het symbool 
van de slaapfunctie  verdwijnt op het display.

7.4 Licht/bedlamp
U kunt het apparaat gebruiken als bedlamp met drie helderheidsstanden.
• Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) kort aan 

om de bedlamp in te schakelen.
• Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) opnieuw 

aan om de helderheidsstand van de lamp te veranderen. 
• Druk lang (ca. 2 seconden) op het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant 

van het apparaat) om de bedlamp weer uit te schakelen.

7.5 Sfeerlicht
U kunt het wake-up light ook gebruiken als sfeerlicht. Het sfeerlicht is beschikbaar in de vol-
gende kleuren:
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Wit (3 helderheidsstanden) -> geel -> blauw -> groen -> rood -> sfeerlicht met wisselende 
kleuren -> uit

1. Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) kort aan 
om het sfeerlicht van het wake-up light in te schakelen.

2. Raak het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant van het apparaat) opnieuw 
aan om tussen de verschillende sfeerlichten te wisselen.

3. Druk lang (ca. 2 seconden) op het sensoroppervlak (luidsprekeroppervlak aan de bovenkant 
van het apparaat) om het sfeerlicht weer uit te schakelen.

7.6 Radio
Het apparaat heeft max. 30 geheugenplaatsen voor radiozenders.
1. Druk 2 keer op de Mode-toets om de radio in te schakelen.  Op het display wordt de actuele 

radiofrequentie weergegeven.
2. Druk op de       OK▲  -toets om het automatisch zoeken naar zenders te starten of te stoppen. 

Gevonden zenders worden automatisch opgeslagen.

3. Druk kort op de ▲▲  -toets of de ▲ ▲  -toets om tussen de afzonderlijk opgeslagen zen-
ders te wisselen.

4. Houd de ▲▲  -toets of de ▲ ▲  -toets lang ingedrukt om het volume in te stellen.
5. Druk om de radio uit te schakelen zo vaak op de Mode-toets tot de tijd op het display wordt 

weergegeven.
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 Aanwijzing
Steek de AUX-kabel in de AUX-aansluiting aan de achterkant van het apparaat om de ont-
vangst te verbeteren. De AUX-kabel fungeert als antenne.

7.7 Helderheid van het display instellen
Het apparaat heeft drie helderheidsstanden voor het display.
• Druk op de Display-toets om de helderheid van het display aan te passen.

100% -> 50% -> display uit 

7.8 Bluetooth® activeren/deactiveren
Om eigen muziek via Bluetooth® op het wake-up light af te spelen, moet u eerst Bluetooth® ac-
tiveren. Ga als volgt te werk om Bluetooth® op het wake-up light te activeren:
1. Druk op de Mode-toets.  

Op het display verschijnt BLUE en  begint te knipperen.
2. Het wake-up light kan nu via Bluetooth® met andere apparaten (bijv. een smartphone) worden 

verbonden. Zodra er een apparaat via Bluetooth® met het wake-up light verbonden is, klinkt er 
op het wake-up light een geluidssignaal en het Bluetooth®-symbool  gaat branden. Als de 
Bluetooth®-verbinding wordt verbroken, klinkt er opnieuw een geluidssignaal op het wake-up 
light en het Bluetooth®-symbool  verdwijnt.
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3. Druk om Bluetooth® op het wake-up light te deactiveren zo vaak op de Mode-toets tot de 
tijd op het display wordt weergegeven. Het Bluetooth®-symbool  verdwijnt.

4. Druk kort op de ▲▲  -toets of de ▲ ▲  -toets om op het wake-up light tussen de afzon-
derlijke muzieknummers van het gekoppelde apparaat te wisselen.

5. Houd de ▲▲  -toets of de ▲ ▲  -toets lang ingedrukt om het volume op het wake-up 
light in te stellen.

6. Druk op de Mode-toets om de Bluetooth®-modus weer te verlaten.

7.9 AUX-aansluiting
Via de AUX-ingang kunt u een externe audiobron (bijv. een mp3-speler, smartphone of cd-spe-
ler) op het wake-up light aansluiten.
1. Sluit de meegeleverde AUX-kabel aan op de audiobron (bijv. een smartphone).
2. Steek het andere uiteinde van de AUX-kabel in de AUX-ingang aan de achterkant van het 

wake-up light. 

3. Druk drie keer op de Mode-toets. Op het display verschijnt AUX. De externe audiobron is nu 
met het wake-up light verbonden.

4. Het instellen van de muzieknummers en het regelen van het volume gebeurt via het gekop-
pelde apparaat en niet op het wake-up light zelf.

5. Druk op de Mode-toets om de AUX-modus weer te verlaten.
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7.10 Wake-up light uitschakelen

 Aanwijzing
Als u het wake-up light uitschakelt, gaan alle opgeslagen gegevens verloren.

• Schuif de On | Off  -schakelaar aan de achterkant op “Off” om het wake-up light uit te scha-
kelen.

8. Reinigen/opbergen
• Maak het apparaat schoon met een droge doek.
• Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
• Zorg ervoor dat er geen water in het apparaat terechtkomt. Mocht dit toch gebeuren, gebruik 

het apparaat dan pas weer wanneer het weer volledig droog is.
• Dompel het apparaat, de USB-netadapter, de micro-USB-oplaadkabel en de AUX-kabel in 

geen geval onder in water of andere vloeistoffen.
• Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische stoffen, sterke temperatuur-

schommelingen 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.



25

10. Verwijdering
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur niet met het ge-
wone huisvuil worden weggegooid. U kunt het apparaat inleveren bij gespecialiseerde inzamel-
punten in uw land. Neem de plaatselijke voorschriften voor het verwijderen van de ma-
terialen in acht. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektri-
sche en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor 
afvalverwijdering in uw gemeente.

11. Technische gegevens
Verlichtingssterkte wit licht 800 lux (bij een afstand van ca. 10 cm)
Licht Led-technologie

Lichtstanden wit licht 3 standen

Sfeerlicht Automatisch en handmatig wisselende kleuren (RGB)

Snoozeduur 8 minuten

Displayverlichting 100%, 50%, uit

Tijd 24 uur instelbaar

Alarm 2 alarmtijden
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Laadfunctie USB-laadfunctie

Accu Lithium-ion, 2000 mAh; 3,7 V; 7,4 Wh

Afspeelduur muziek Max. ca. 5 uur

Radio 87,5 – 108 MHz; max. 30 geheugenplaatsen

Luidspreker 5 watt

Stroomvoorziening netvoeding Ingang:  100-240 V, 50/60 Hz; 0,3 A max. 
Uitgang: 5 V; 1 A

Veiligheidsklasse netvoeding Veiligheidsklasse II

Frequentieband  2402 MHz tot 2480 MHz

Zendvermogen (dBm) 2 dBm

Het wake-up light maakt gebruik van Bluetooth® Classic, compatibel met smartphones/ta-
blets met Bluetooth® 4.0

Technische wijzigingen voorbehouden.

Wij bevestigen hierbij dat dit product voldoet aan de Europese RED-richtlijn 2014/53/EU.
De CE-conformiteitsverklaring van dit product vindt u op: https://www.beurer.com/web/we-lan-
dingpages/de/cedeclarationofconformity.php
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12. Garantie / service
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (hierna “Beurer” genoemd) verleent onder de 
hierna genoemde voorwaarden en in de hierna beschreven omvang garantie voor dit product.
 
De hierna genoemde garantievoorwaarden laten de wettelijke garantieverplichtingen 
van de verkoper uit de koopovereenkomst met de koper onverlet. 
De garantie geldt bovendien onverminderd de dwingende wettelijke aansprakelijkheids-
bepalingen.

Beurer garandeert de probleemloze werking en de volledigheid van dit product.

De wereldwijde garantieperiode bedraagt 3 jaar vanaf het moment van aankoop van het nieuwe, 
ongebruikte product door de koper.

Deze garantie geldt alleen voor producten die de koper als consument heeft aangeschaft en 
die de koper uitsluitend voor persoonlijke doeleinden in het kader van thuisgebruik gebruikt.
Het Duitse recht is van toepassing.

Als dit product tijdens de garantieperiode onvolledig of wat betreft de werking gebrekkig over-
eenkomstig de volgende bepalingen blijkt te zijn, zal Beurer overeenkomstig deze garantievoor-
waarden een gratis vervangende levering of reparatie verzorgen.
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Als de koper een garantieclaim wil indienen, neemt hij eerst contact op met de lokale 
verkoper: zie de meegeleverde lijst “Service International” met serviceadressen. 

De koper krijgt dan nadere informatie over de afwikkeling van de garantieclaim, bijvoorbeeld over 
waar hij het product naartoe moet sturen of welke documenten nodig zijn. 

Er kan alleen aanspraak op garantie worden gemaakt als de koper 
 – een kopie van de factuur/aankoopbon en 
 – het originele product 

aan Beurer of een geautoriseerde partner van Beurer kan overleggen.

Uitdrukkelijk uitgesloten van deze garantie zijn 
 – slijtage die veroorzaakt is door normaal gebruik of verbruik van het product;
 – met dit product meegeleverde toebehoren die bij correct gebruik slijten of verbruikt worden 

(bijvoorbeeld batterijen, accu’s, manchetten, afdichtingen, elektroden, lampen, opzetstukken 
en inhalatortoebehoren); 

 – producten die oneigenlijk en/of anders dan vermeld in de bepalingen van de gebruiksa-
anwijzing gebruikt, gereinigd, opgeborgen of onderhouden zijn en producten die door de 
koper of door een niet door Beurer geautoriseerd servicecenter geopend, gerepareerd of 
omgebouwd zijn; 

 – schade die tijdens het transport tussen fabrikant en klant en/of tussen servicecenter en 
klant ontstaat;

 – producten die als B-stockartikelen of als gebruikte artikelen gekocht zijn;
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 – gevolgschade die op een gebrek van dit product berust (voor dit geval kunnen echter aans-
praken uit productaansprakelijkheid of uit andere dwingende wettelijke aansprakelijkheids-
bepalingen bestaan). 

Reparaties of een complete vervanging verlengen in geen geval de garantieperiode. paraat 
een garantieclaim wordt goedgekeurd.
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Beurer GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany) 
www.beurer.com • www.beurer-gesundheitsratgeber.com 
www.beurer-healthguide.com

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.


