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

  WAARSCHUWING
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door 

personen met beperkte fysieke, zintuiglĳke of mentale vermogens of gebrek 
aan ervaring of kennis, maar alleen als zĳ het apparaat onder toezicht ge-
bruiken of zĳn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zĳ 
de daaruit voortkomende gevaren begrĳpen.

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
• Controleer voor ieder gebruik of het apparaat en het netsnoer niet beschadigd 

zĳn. Als het apparaat of het netsnoer beschadigd is, mag het apparaat niet wor-
den gebruikt.

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

• Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld van het lichtnet als u het reinigt.
• Reinig het apparaat alleen op de voorgeschreven manier.
• Gebruik geen oplosmiddelhoudende schoonmaakmiddelen.
• Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden ver-

wĳderd. Als het netsnoer niet van het apparaat kan worden losgekoppeld, 
moet het volledige apparaat worden verwĳderd.

Omvang van de levering
• 1 slaapsensor
• 1 voedingsadapter
• 1 korte handleiding
• 1 gebruiksaanwĳzing
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Geachte klant,
Hartelĳk dank dat u voor een van onze producten hebt gekozen. Beurer staat voor hoogwaardige en grondig 
gecontroleerde kwaliteitsproducten op het gebied van warmte, zachte therapie, bloeddrukmeting, gewicht, 
massage, beauty, lucht en baby. Lees deze gebruiksaanwĳzing aandachtig door, bewaar deze voor later 
gebruik, laat deze ook door andere gebruikers lezen en neem alle aanwĳzingen in acht.
Met vriendelĳke groet,
Uw Beurer-team

1. Kennismaking
Jarenlang onderzoek en het professionele gebruik van apparaten voor het meten van vitale waarden in zie-
kenhuizen speelden een grote rol bĳ de ontwikkeling van de slaapsensor SE 80 SleepExpert van Beurer.
Deze innovatieve, contactloze slaapsensor registreert uw slaap op nauwkeurige en betrouwbare wĳze. Zo 
wordt het mogelĳk uw slaapgedrag beter te begrĳpen, waardoor u de kwaliteit van uw slaap en dus ook de 
kwaliteit van uw leven kunt verbeteren.
De SE 80 wordt onder het matras geplaatst en registreert uw hartslagfrequentie, uw ademhalingsfrequentie 
en uw bewegingen tĳdens het slapen. Aan de hand van deze waarden kan de slaapsensor vaststellen op 
welk tĳdstip u zich in welke slaapfase bevindt. Verder wordt er elke dag een zogenaamde Sleep Score bere-
kend. Hierbĳ berekent een app aan de hand van de geregistreerde waarden een index die per dag duidelĳke 
informatie biedt over de kwaliteit van uw slaap. Met behulp van de gratis beurer SleepExpert-app kunt u alle 
geregistreerde waarden grafisch laten weergeven en met elkaar vergelĳken. Dankzĳ de dagboekfunctie kan 
er rekening worden gehouden met factoren die van invloed zĳn op uw slaap, zoals sport of alcoholgebruik.

Met de app kunt u gebruikmaken van de volgende functies:
• Berekening van de kwaliteit van uw slaap en duidelĳke weergave met de Sleep Score
• Registratie van de inslaapfase, het aantal keren dat u wakker wordt en de slaapduur
• Overzichtelĳke weergave van de afzonderlĳke slaapfases
• Fresh Wake-functie (rustige wekfunctie door de herkenning van de slaapfases)
• Aan uw slaapgedrag aangepaste, gepersonaliseerde tips met betrekking tot het onderwerp “slaap”
• Slaapweergave/analyseweergave (in dagen/weken/maanden)
• Dagboekfunctie
• Maanfases
• Verband hartslagfrequentie/ademhalingsfrequentie/beweging
• Functie voor de herkenning van apneu

Systeemvereisten 
• Bluetooth® 4.0, iOS vanaf versie 8.0, Android™-apparaten vanaf versie 4.3 met Bluetooth® Smart Ready

2. Verklaring van de symbolen 
In deze gebruiksaanwĳzing worden de volgende symbolen gebruikt:

 
WAARSCHUWING 
Waarschuwing voor verwondingsgevaren of gevaren voor uw gezondheid

 
LET OP 
Waarschuwing voor mogelĳke schade aan het apparaat of de toebehoren
Aanwĳzing
Verwĳzing naar belangrĳke informatie
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3. Voorgeschreven gebruik
Gebruik de slaapsensor uitsluitend voor het registreren van het slaapgedrag. De slaapsensor is uitsluitend 
bestemd voor privégebruik binnenshuis.

 WAARSCHUWING
Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor het is ontwikkeld en uitsluitend op de in deze ge-
bruiksaanwĳzing aangegeven wĳze. Elk onjuist gebruik kan gevaarlĳk zĳn. De fabrikant is niet aansprakelĳk 
voor enige schade die voortkomt uit onjuist of onzorgvuldig gebruik.

4. Aanwĳzingen
Lees de aanwĳzingen aandachtig door! Het niet opvolgen van de volgende aanwĳzingen kan leiden tot per-
soonlĳk letsel of schade aan eigendommen.

 WAARSCHUWING
Algemene veiligheidsaanwĳzingen
• Houd verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen. Kinderen kunnen hierin stikken!
• Dit apparaat is geen medisch product en het is niet geschikt om ziekten te diagnosticeren, te behandelen, 

te genezen of te voorkomen.
• Gebruik het apparaat nooit wanneer het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigd apparaat kan onnauw-

keurige meetresultaten opleveren.
• Gebruik het apparaat uitsluitend met de voedingsadapter die met het apparaat is meegeleverd.
• Gebruik het apparaat niet in combinatie met een waterbed.
• Houd het apparaat uit de buurt van aangrenzende trillingsbronnen, omdat deze onjuiste of onnauwkeurige 

meetresultaten kunnen veroorzaken.
• Let op dat het stopcontact waarmee het apparaat verbonden is zich in de directe nabĳheid van het bed 

bevindt.

 LET OP
• Stel het apparaat niet bloot aan zonlicht en schokken en laat het niet vallen. 
• Schud niet met het apparaat.

5. Wetenswaardigheden met betrekking tot het onderwerp “slaap”
Een ontspannen nacht met voldoende slaap is van groot belang voor ons lichamelĳk en geestelĳk welzĳn. 
Tĳdens het slapen verwerken we namelĳk onder andere nieuw opgedane ervaringen en versterken we onze 
geestelĳke en lichamelĳke conditie. Slaaponderzoekers hebben zelfs ontdekt dat de levensverwachting met 
ongeveer 5 jaar toeneemt als je regelmatig ongeveer 7,5 uur per nacht slaapt.

Een gezonde, ontspannen slaap is dus zeer belangrĳk, met name als je bedenkt dat we gemiddeld een der-
de van ons leven slapend doorbrengen.
De meesten denken niet echt na over het slaapproces, ook niet als ze weleens last hebben van slaapstoor-
nissen. Slechts 55% van de totale wereldbevolking slaapt ontspannen en diep. 

Typisch slaapgedrag
Het normaliseren van de slaapbehoeften is zeer lastig, aangezien iedereen individuele behoeften heeft wat 
slaap betreft. Het is het belangrĳkst dat wĳ onze slaap als ontspannen ervaren.
Het speelt daarbĳ natuurlĳk ook een rol of u een lange of korte slaper en een ochtendmens of een nachtbra-
ker bent. Verder spelen ook de aanleg, de leeftĳd en de gewoonten een beslissende rol.
De meeste jongvolwassenen en volwassenen slapen gemiddeld zeven tot negen uur per nacht. Dit kan ech-
ter variëren en dus ook langer of korter zĳn.
Maar zelfs als u slechts 6 uur per nacht slaapt, is het belangrĳk dat u op vaste tĳden naar bed gaat en opstaat.
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Over het algemeen is de nachtslaap onderverdeeld in de volgende, zich herhalende slaapfases:

Fase Beschrĳving

Lichte slaap

De lichte slaap bestaat uit twee fases: de eerste fase is zeer kort en 
duurt amper 10 minuten. De spanning van de spieren neemt hierbĳ 
af en er ontstaan stuiptrekkingen. In de tweede fase zĳn de spieren 
ontspannen. De lichte slaap bedraagt ongeveer 50% van de gezonde 
slaapduur. Het belangrĳkste verschil tussen de lichte slaap en de die-
pe slaap is het aantal prikkels dat nodig is om de slapende persoon 
wakker te maken. Het is aanzienlĳk eenvoudiger om een persoon in 
een lichte slaap wakker te maken dan een persoon in een diepe slaap.

Diepe slaap
De ademhaling is nu heel regelmatig en de hartslag daalt. De spieren 
zĳn nu volledig ontspannen. De slaper kan slechts moeilĳk wakker 
worden gemaakt; hĳ komt bĳ van lichamelĳke inspanningen.

Remslaap

Elke 60 tot 90 minuten treedt de remslaap in (“rem” staat voor “Rapid 
Eye Movement”): de ogen bewegen snel, de hersenen zĳn zeer actief 
(veel dromen), de ademhaling wordt onregelmatig en de spieren zĳn 
volledig ontspannen en nagenoeg verlamd.

Gevolgen van slaaptekort
Slaaptekort kan een groot aantal lichamelĳke en geestelĳke gevolgen hebben. Deze verschillen van afne-
mende concentratie, verminderd mentaal vermogen en prikkelbaarheid tot persoonlĳkheidsstoornissen. Ook 
de menselĳke lichaamsfuncties, zoals ademhaling, bloeddruk en stofwisseling, kunnen door de verstoring 
van het natuurlĳke slaapritme in de war worden gebracht, waardoor het immuunsysteem wordt verzwakt en 
het verouderingsproces wordt versneld. Langdurige onderzoeken hebben aangetoond dat er een verband 
bestaat tussen hart- en vaatziekten en permanent slaaptekort (regelmatig minder dan 6 uur slaap) of adem-
halingsstoornissen tĳdens de slaap.

6. Beschrĳving van het apparaat

1
2

3 4

5

1 Signaallampje (groen) 4 Sensorplaat

2 Aansluiting voor voedingsadapter 5 Voedingsadapter

3 Signaallampje Bluetooth (blauw)
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7. Eerste stappen
Ga als volgt te werk om de slaapsensor in te stellen:

1. Zorg ervoor dat uw smartphone met internet verbonden is.
2. Download de beurer SleepExpert-app in de Apple App Store (iOS) of de Google Play Store (Android). 

De slaapsensor kan alleen in combinatie met de beurer SleepExpert-app worden gebruikt.

Aanwĳzing
Afhankelĳk van de instellingen van de smartphone kunnen voor de internetverbinding of de gegevensover-
dracht extra kosten ontstaan.

3. Activeer Bluetooth® op uw smartphone.
4. Open de beurer SleepExpert-app en registreer u (slechts een keer nodig).
5. Nadat u zich hebt geregistreerd, start de app de wizard voor het instellen van de SE 80. Daarna start 

de tutorial, waarin wordt uitgelegd welke weergaven en functies de app heeft en hoe u een slaapregis-
tratie kunt starten. Volg de aanwĳzingen in de app stap voor stap op.

6. Sluit de voedingsadapter aan op de 
slaapsensor.

7. Steek het andere uiteinde van de voe-
dingsadapter in een geschikt stopcon-
tact. Op de slaapsensor gaat een 
groen signaallampje branden.

8. Plaats de slaapsensor ter hoogte van 
uw schouders onder het matras. De af-
stand tussen de slaapsensor en de rand 
van het bed moet minstens 15 cm be-
dragen. Zorg ervoor dat het Beurer-lo-
go op de slaapsensor naar boven wĳst. 
Zorg ervoor dat het snoer van de voe-
dingsadapter geen struikelgevaar vormt. 
Plaats de slaapsensor zo dat de aanslui-
ting voor de voedingsadapter in de rich-
ting van het stopcontact wĳst.

Aanwĳzing
Als er twee personen in het bed slapen, kan er voor elke persoon een afzonderlĳke slaapregistratie worden 
uitgevoerd met behulp van twee SE 80-slaapsensoren. Elke SE 80 moet echter met een andere smartphone 
worden verbonden. Het is niet mogelĳk om twee SE 80-slaapsensoren met één smartphone te verbinden.
U kunt de SE 80 ook in combinatie met een elektrische onderdeken gebruiken. De SE 80 en de elektrische 
onderdeken mogen daarbĳ echter niet direct met elkaar in aanraking komen. Plaats de SE 80 onder het ma-
tras (zoals hierboven beschreven) en de elektrische onderdeken op het matras.

min. 15 cm
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8. Functies van de app

8.1 Slaapstatistieken
Bĳ elke slaapregistratie wordt een reeks slaapstatistieken opgesteld. 
In de app wordt het volgende weergegeven:
• de daadwerkelĳke duur van de slaap;
• hoe lang u zich in welke slaapfase bevond (lichte slaap, diepe slaap, remslaap, wakker);
• uw ademhalings-/hartslagfrequentie;
• de inslaapduur, het aantal wakkere fases en de duur daarvan en de totale tĳd die u in bed hebt doorgebracht;
• gepersonaliseerde tips met betrekking tot het onderwerp “slaap” die aan uw slaapgedrag zĳn aangepast;
• de zogenaamde Sleep Score. Hierbĳ berekent de app aan de hand van de geregistreerde waarden een in-

dex (0 tot 100) die per dag informatie biedt over de kwaliteit van uw slaap. Hoe hoger de Sleep Score, des 
te hoger de kwaliteit van uw slaap.

8.2 Dagboek
Voordat de slaapregistratie start, kunt u in het dagboek invullen of u voor het naar bed gaan alcohol of cafeïne-
houdende dranken hebt gedronken of sportactiviteiten hebt verricht. 
Zo kunt u later controleren welke e°ecten dit op uw slaapgedrag had.

8.3 Fresh Wake
In de instellingen van de beurer SleepExpert-app kunt u een zogenaamde Fresh Wake instellen. Fresh Wake 
is een wekfunctie die de slaapfases herkent. Dat houdt in dat de slaapsensor erop let dat u binnen de inge-
stelde wekperiode niet wordt gewekt tĳdens een fase van diepe slaap. Daardoor wordt u rustig gewekt en 
start u uw dag vitaal.

Aanwĳzing
Als u zich tĳdens de ingestelde wekperiode niet in een fase van lichte slaap bevindt, klinkt het alarm pas op 
het laatst mogelĳke moment. Er moet een actieve internetverbinding beschikbaar zĳn om de Fresh Wake-func-
tie te kunnen gebruiken.
Aanwĳzing voor gebruikers van Apple-apparaten: om gebruik te kunnen maken van de Fresh Wake-functie 
moet u berichtgeving voor de beurer SleepExpert toestaan in de instellingen van het apparaat.

9. Reinigen en bewaren
• Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vocht, stof, chemische sto°en, sterke temperatuurschomme-

lingen, elektromagnetische velden en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
• Maak het apparaat schoon met een zachte, droge doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
• Bewaar het apparaat op een droge, schone en stofvrĳe plek (5 °C - 40 °C ).

10. Verwĳdering
Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zĳn levensduur niet met het gewone huisvuil 
worden weggegooid. 
Het verwĳderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwĳder het appa-
raat conform de EU-richtlĳn voor afgedankte elektrische 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.
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11. Technische gegevens

Afmetingen Ø 170 x 10 mm

Gewicht (sensor met 
voedingsadapter) 234 g

Aansluiting Micro-USB-aansluiting

Stroomvoorziening 
voedingsadapter

Ingang: 100-240 V~, 50-60 Hz, 0,3 A
Uitgang: 5 V , 1 A

Veiligheidsklasse 
voedingsadapter  dubbel geïsoleerd

Materiaal Polycarbonaat

Toegestaan gewicht van een 
persoon 300 kg

Gegevensoverdracht Bluetooth® Smart (low energy)

Toegestane 
bedrĳfsomstandigheden/
omstandigheden voor bewaring

+ 5 °C tot + 40 °C, 15% - 85% relatieve luchtvochtigheid (niet 
condenserend), 700 –1060 hPa omgevingsdruk

Toegestane 
transportvoorwaarden

- 40 °C tot + 70 °C, 15% - 85% relatieve luchtvochtigheid (niet 
condenserend), 700 –1060 hPa omgevingsdruk

Wĳ garanderen hierbĳ dat dit product voldoet aan de Europese R&TTE-richtlĳn 1999/5/EG. Voor het op-
vragen van gedetailleerde informatie (zoals de CE-conformiteitsverklaring) kunt u contact opnemen met 
het genoemde servicepunt.
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BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com




