
Nordic-vækkelampe 

 

 

 

Brugsanvisning 

 
Læs brugsanvisningen grundigt, inden du bruger enheden 
 
 
 
Forklaring af knapper: 
1. Knap til indstilling af ur 
2. Indstilling af tid og vækkeur, reducere  
3. Knap for solnedgangsfunktion/sleeptimer (tryk for timer: 
Lampen slukkes efter 10, 30 eller 60 minutter).      
4. Indstilling af tid og vækkeur, forøge  
5. Knap for indstilling af vækkeur/Vækkeur til/fra 
 
 
 



1. Smart touch-knap: Styrer lys og vækkeur slukket 
Du skal trykke vedvarende for at skifte mellem den 
varme hvide bordlampe og den farverige lystilstand 
Tryk for at justere lampens lysstyrke. Vælg det farverige 
lys, du har brug for, og tænd/sluk lyset  
2. Urdisplay/vækkeursdisplay 
3. 5 V jævnstrøm/indgangseffekt 
 
 
 
 
Forklaring af visningsfunktion: 
1. 12H-ur/forskel mellem AM og PM 
2. Status for timing af indsovningslampe 
3. Alarmtilstand 
 
 
 
 
Strømtilslutning (til/fra) 
Denne vækkelampe er uden indbygget batteri. 
Når du bruger vækkelampen, skal du bruge 
standardstrømadapteren, som er inkluderet i tilbehøret. 
Når den tilsluttes, tændes der for strømmen.  
 

Sådan konfigureres funktionerne 

1. Slut vækkelampen til strøm ved hjælp af den medfølgende adapter 
 
2. Indstilling af ur  

Tryk kortvarigt på urknappen  for at aktivere urindstillinger.  

Tryk på knappen  og på knappen for at vælge 12 eller 24 timer.  

Bekræft indstillingerne ved at trykke kortvarigt på knappen . 

Tryk på knappen og knappen  for at vælge indstilling af timerne.  

Bekræft indstillingen af timer ved at trykke kortvarigt på knappen  

Tryk på knappen og knappen for at vælge indstilling af minutterne.  

Bekræft indstillingen af minutter ved at trykke kortvarigt på knappen . (I 12H-



tilstand skal du vælge "AM" og "PM" for morgen/aften, når uret indstilles). 
 
3. Indstilling af lys  
Tænd lyset ved at trykke på smart touch-knappen oven på lampen. Der er 3 niveauer 
af lys: lav,, middel og høj. Du skifter mellem lysniveauerne ved at trykke på smart 
touch-knappen. 
 
Skift mellem varmt hvidt lys og farverigt lys.  
Du kan skifte mellem varm hvidt lys og farverigt lys ved at trykke vedvarende på 
smart touch-knappen.  
Når du er i farverig lystilstand, kan du ændre lampens farve ved at berøre den smart 
touch-knappen.  
Hvis du rører ved den igen, slukkes lyset. 
 
4. Indstilling af vækkeur  

Hold vækkeursknappen  nede for at aktivere indstillingerne for vækkeuret.  

Displayet blinker, og du kan nu indstille alarmtiden ved hjælp af knappen   

og knappen . 

Tryk på for at bekræfte.   
Når alarmtiden er indstillet, skifter lampen automatisk til valg af alarmlyd.  

Klik på knappen ,  for at vælge favoritindstillingerne.  

Når du har valgt, skal du trykke på  for at fuldføre indstillingen.  

Alarmikonet vises på skærmen, og alarmen er indstillet og klar.  
 
Indstillinger for alarm 
Der er 7 alarmer at vælge imellem.  
Indstillingerne 1-5: Disse indstillinger har alarmtone og opvågningslys med 
solopgangssimulering. 
Indstilling 6:  Denne indstilling har kun alarmtone og ingen opvågningslys med 
solopgangssimulering.  
Indstilling 7: Denne indstilling har opvågningslys med solopgangssimulering og ingen 
alarmtone. 
 
Hvis alarmindstillingerne 1-5 og 7 bruges, tændes lyset automatisk 30 minutter før 
den indstillede alarmtid og lyser langsomt op. Lysstyrken når sit maksimum på 
alarmtidspunktet, og naturlyden/alarmen begynder.  
Alarmlydstyrken starter også fra lav til høj.  



 
Du kan trykke på smart touch-knappen eller trykke på en vilkårlig tast for at stoppe 
alarmen.  
Hvis alarmen ikke slukkes manuelt, går den i snooze-tilstand efter 5 minutter. 
Alarmtonen lyder igen efter 5 minutter. Du kan trykke på smart touch-knappen eller 
trykke på en vilkårlig tast for at stoppe alarmen når som helst, når alarmen begynder. 
 

Sluk alarmen: Tryk på vækkeursknappen  
 
Indstilling af lydstyrke for vækkeur: Klik eller tryk vedvarende på knapperne 

for at regulere lydstyrken på alarmringetonen under normale 
forhold. 
 
5. Indsovningslampe – Simulering af solnedgangen 
Klik på sleeptimer-knappen"T"for at aktivere solnedgangssimuleringstilstanden. 

Lampen tændes, og ikonet for indsovningslys tænder på displayet. 
Solnedgangssimuleringen har tre timerindstillinger: 10/30/60 minutters timer. 
Minutterne vises på skærmen, når timeren indstilles. 
Når solnedgangssimuleringen er aktiveret, skifter lyset fra lyst til mørkt og går 
gradvist ud for at hjælpe dig med at falde i søvn, i takt med at solen går ned. 
 
Sikkerhedsanvisninger 
• Før du slutter dette produkt til strømforsyningen, skal du kontrollere, om den 

spænding, der er markeret på strømadapteren, svarer til den lokale 
forsyningsspænding. 

• Adapteren indeholder en transformer. Skær ikke adapteren af for at udskifte den 
med et andet stik, da dette forårsager en farlig situation. 

• Brug kun den medfølgende adapter. 
• Placer ikke noget tæt på apparatet, der kan få vand eller anden væske til at 

dryppe eller sprøjte på apparatet. 
• Hvis netledningen eller adapteren beskadiges, skal de altid udskiftes med den 

oprindelige type for at undgå fare. 
• Apparatet må ikke nedsænkes i vand eller skylles under hanen, og det må ikke 

bruges i fugtige omgivelser (f.eks.: badeværelse, swimmingpool....) 
• Dette apparat er kun til indendørs brug. 
• Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, 

sansemæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre 
de er under opsyn eller har fået vejledning i brug af apparatet af en person, der 
er ansvarlig for deres sikkerhed. 

• Ledninger udgør en potentiel kvælningsfare. Hold ledningen uden for børns 
rækkevidde (op til 3 år). 



• Sørg for, at ledningen er fastgjort til væggen, og kontrollér den regelmæssigt. Rul 
eventuel overskydende ledning mellem fastgøring og stikkontakt op. 

• Hold altid ledninger og kabler væk fra babyer, børn, barnesenge og kravlegårde. 
• Dette produkt er ikke legetøj. Børn må ikke lege med apparatet. 
• Rengør kun apparatet med en tør eller fugtig, blød og ren klud. Brug ikke 

slibemidler og skuresvampe eller rengøringsmidler som alkohol, acetone osv., da 
dette kan beskadige apparatets overflade. 

• Undgå at tabe apparatet på gulvet eller udsætte det for hårde slag eller andre 
kraftige stød. 

• Placer apparatet på en stabil, jævn overflade, der ikke er glat.  
• Brug ikke apparatet ved stuetemperaturer under 10 °C eller over 35 °C.  
• Undgå at forringe afkølingen af apparatet ved at dække apparatet med genstande 

som tæpper, gardiner, tøj, papirer osv. 
• Brug aldrig apparatet, hvis lampehuset er beskadiget, ødelagt eller mangler. 
• Når apparatet ikke er i brug i lang tid, skal du slukke for strømmen. 
• Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. 

 
Specifikationer: 

 

Produktnavn: Nordic-vækkelampe 
Adapterindgang: 100-240V~50/60Hz 0,2A 
Adapterudgang: 5 V, 1 A   
Alarmindgang for vækkelampe: DC 5 V, 1 A 
Lysstyrke: 3 W      
Driftstemperatur: -10-50 °C 
Produktnettovægt: 288 g 
Produktstørrelse: 106 *151 mm 
Varenr. LK-A200/912709 
IP-klassifikation: IP 20 
 
Apparater med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. 
Aflever i stedet apparatet til en genbrugsstation, eller kontakt kommunen. 

 

 


