
Nordic Wake Up Light 

 

 

 

Bruksanvisning 

 
Les bruksanvisningen grundig før du bruker produktet 
 
 
 
Forklaring av knapper: 
1. Knapp for å stille inn klokken 
2. Redusere klokkeslett eller alarm  
3. Solnedgangsfunksjon/sleep-knapp (trykk for tidsur: lampen slår 
seg av etter 10, 30 eller 60 minutter).      
4. Øke klokkeslett eller alarm, øke alarmvolum  
5. Knapp for å stille inn alarm / slå alarm på/av 
 
 
 



1. Smart berøringsknapp: Kontrollerer lyset og slår av 
alarmen 
Hold inne for å bytte mellom varmhvitt og fargerikt lys 
Trykk for å justere lysstyrken, velg farge på lyset og slå 
lyset på/av  
2. Klokkevisning/alarmvisning 
3. DC 5 V / strømforsyning 
 
 
 
 
Forklaring av displayet: 
1. 12 t klokke / visning av AM, PM 
2. Status for sleepfunksjon 
3. Alarmtilstand 
 
 
 
 
Strømtilkobling (på/av) 
Denne vekkelampen har ikke innebygd batteri. 
Når vekkelampen brukes, må den medfølgende 
strømadapteren være koblet til. Lampen slås på 
automatisk når den kobles til strøm.  
 

Slik konfigurerer du funksjonene 

1. Koble vekkelampen til strøm ved hjelp av medfølgende adapter 
 
2. Stille inn klokken  

Trykk på klokkeknappen  for å aktivere klokkeinnstillingene.  

Trykk på  og for å velge 12 eller 24 timer.  

Trykk på knappen  for å bekrefte innstillingene. 

Trykk på og for å stille inn timer.  

Trykk på knappen  for å bekrefte innstillingene. 

Trykk på og for å stille inn minutter.  

Trykk på knappen  for å bekrefte innstillingene. (Hvis du har valgt 12 t modus, 



må du velge «AM» eller «PM» når du stiller inn klokken.) 
 
3. Stille inn lyset  
Slå på lampen ved å berøre smartknappen på toppen av den. Det finnes tre lysnivåer: 
svakt, middels og høyt. Trykk på smartknappen for å bytte mellom dem. 
 
Bytt mellom varmhvitt lys og fargerikt lys.  
Du kan bytte mellom varmhvitt og fargerikt lys ved å holde inne smartknappen.  
Hvis du bruker fargerikt lys, kan du bytte fargen på lampen ved å trykke på 
smartknappen.  
Trykk en gang til for å slå av lampen. 
 
4. Stille inn alarmen  

Hold nede alarmknappen  for å aktivere alarminnstillingen.  

Displayet blinker, og du kan velge alarmtid ved hjelp av knappene  og

. 

Trykk på for å bekrefte.   
Når du har stilt inn alarmen, går den automatisk over til valg av alarmlyd.  

Trykk på ,  for å velge favoritter.  

Når du har valgt, trykker du på  for å bekrefte.  

Alarmsymbolet vises på skjermen, og alarmen er innstilt og aktivert.  
 
Valg for alarm 
Du kan velge mellom syv alarmer.  
Alternativ 1–5: Disse valgene bruker alarmlyd og simulert soloppgang. 
Alternativ 6:  Dette valgene bruker alarmlyd, men simulerer ikke soloppgang.  
Alternativ 7: Dette valget bruker bare simulert soloppgang, ikke alarmlyd. 
 
Hvis du bruker alternativ 1–5 eller 7, slås lyset på automatisk 30 minutter før innstilt 
tidspunkt, og lysstyrken økes sakte. Lysstyrken er sterkest på det innstilte tidspunktet, 
og naturlyden/alarmlyden aktiveres.  
Volumet økes også fra svakt til sterkt.  
 
Du kan trykke på smartknappen eller en av de andre knappene for å stoppe alarmen.  
Hvis alarmen ikke slås av manuelt, aktiveres slumremodus etter fem minutter. 
Deretter aktiveres alarmen igjen etter fem minutter. Du kan trykke på smartknappen 
eller en av de andre knappene for å slumre alarmen. 



 

Slå av alarmen: Trykk på alarmknappen  
 

Stille inn volumet for alarmen: Trykk på eller hold inne knappene 
for å stille inn volumet for alarmen. 
 
5. Sovelampe – simulering av solnedgang 
Trykk på knappen for søvntid«T»for å aktivere simulering av solnedgang. Lampen slås 

på og symbolet for sovelampe aktiveres i displayet. Simulering av solnedgang 
har tre tidsvalg: 10/30/60 minutter. Minuttene vises på skjermen når du stiller inn 
tiden. 
Når simulering av solnedgang er aktivert, går lyset fra lyst til mørkt, og det slukkes 
gradvis som en solnedgang, slik at det blir enklere å sovne. 
 
Sikkerhet 
• Før du kobler produktet til strøm, må du kontrollere at spenningen på 

strømadapteren stemmer med spenningen i stikkontakten. 
• Adapteren inneholder en transformator. Ikke klipp av adapteren eller bytt den ut 

med en annen plugg. Det kan føre til farlige situasjoner. 
• Bruk bare adapteren som medfølger. 
• Ikke plasser noe i nærheten av produktet som kan føre til at vann eller annen 

væske drypper eller spruter på produktet. 
• Hvis strømkabelen eller adapteren blir skadet, skal de byttes med originalt 

reserveutstyr, slik at det ikke oppstår farlige situasjoner. 
• Produktet må ikke senkes ned i vann eller skylles under kranen, og det må ikke 

brukes i fuktig miljø (for eksempel baderom eller svømmebasseng). 
• Produktet skal bare brukes innendørs. 
• Produktet skal ikke brukes av personer som har reduserte fysiske, sensoriske eller 

mentale evner, eller som ikke har erfaring og kunnskap, med mindre de er under 
oppsyn eller har fått opplæring i bruk av produktet fra noen som har ansvaret for 
sikkerheten. 

• Ledninger er en potensiell kvelningsfare. Oppbevar ledningen utilgjengelig for 
barn under 3 år. 

• Sørg for at ledningen er festet i veggen, og kontroller den regelmessig. Stram 
ledningen mellom feste og stikkontakt. 

• Ledninger skal alltid oppbevares utilgjengelig for barn, barnesenger og 
lekegrinder. 

• Produktet er ikke en leke. Ikke la barn leke med produktet. 
• Rengjør produktet med en tørr eller fuktig og myk klut. Ikke bruk skuremidler og 

svamp eller løsemidler som alkohol, aceton eller lignende. Det kan skade 
overflaten på produktet. 



• Produktet må ikke mistes i gulvet eller utsettes for harde støt. 
• Plasser produktet på stabilt, flatt og sklisikkert underlag.  
• Produktet må ikke brukes i rom der temperaturen er lavere enn 10 °C eller høyere 

enn 35 °C.  
• Produktets kjøling må ikke begrenses ved å dekke det til med ting som tepper, 

gardiner, klær, papir eller lignende. 
• Produktet må ikke brukes hvis lampehuset er skadet, ødelagt eller mangler. 
• Slå av strømmen når produktet ikke skal brukes på en stund. 
• Produktet er ikke ment for profesjonell bruk. 

 
Spesifikasjoner: 

 

Produktnavn: Nordic Wake Up Light 
Adapter, inn: 100–240 V~ 50/60 Hz 0,2 A 
Adapter, ut: 5 V, 1 A   
Inngang, vekkelampe: DC 5 V – 1 A 
Lyseffekt: 3 W      
Driftstemperatur: –10 – +50 °C 
Produktets nettovekt: 288 g 
Produktets størrelse: 106 x 151 mm 
Varenummer LK-A200/912709 
IP-klassifisering: IP20 
 
Apparater som er merket med symbolet, må ikke kastes i restavfallet. Lever 
produktet til nærmeste miljøstasjon, eller kontakt kommunen. 

 

 


