
 
 

Lysterapilampe 10.000 Lux 
Brugsanvisning 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Brugsanvisning: 

iform.dk/lampemanual 

Læs I FORMs artikel om lysterapi: 

iform.dk/lysterapi 

 

 

 

 

 

 

 

http://iform.dk/lampemanual
http://iform.dk/lysterapi


Anvisninger  

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, og gem den til senere brug. Sørg for, at andre brugere har adgang 
til den, og følg anvisningerne. 

Generelle bemærkninger  
 Vigtigt  

• Hvis du føler dig nedtrykt i længere tid uden grund, bør du altid tale med din læge om det, så 
han/hun kan hjælpe dig med at afklare, om der er tale om depression eller andre psykiske lidelser.   

• Spørg din praktiserende læge, før du bruger lysterapilampen, hvis du tager medicin såsom 
smertestillende midler, blodtryksmedicin eller antidepressiv medicin.  

• Personer med nethindesygdomme og diabetikere skal undersøges af en øjenlæge, før de begynder 
at bruge lysterapilampen.  

• Brug ikke lampen, hvis du har en øjensygdom såsom grå stær, grøn stær, sygdomme i synsnerven 
generelt og betændelse i glaslegemet.  

• Kontakt din praktiserende læge, hvis du har nogen som helst form for helbredsproblemer!  
• Kontakt din læge, hvis du oplever problemer, mens du bruger lampen. 

 
VIGTIGT:  
Retningslinjerne i denne brugsanvisning er ikke lægelige eller medicinske anvisninger til behandling af 
nogen form for sygdom eller helbredstilstand. Hvis din læge har foreslået dig at bruge lysterapi, skal du 
følge lægens anvisninger og diskutere den eventuelle virkning med ham/hende. 
 
Sådan bruges lampen 
 

• Fjern al emballage, før enheden bruges første gang.  
• Tilslut strømadapteren til stikket på enheden.  
• Sæt stikket i stikkontakten, og tænd på kontakten. 
• Placer lampen, så den står en armslængde væk (ca. 50 cm). Holderen kan tages af, og gør det 

muligt at placere enheden lodret og vandret. 
 
Læs mere om brugen af lysterapi i I FORMs artikel, iform.dk/lysterapi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://iform.dk/lysterapi


Beskrivelse af enheden: 
1. Belysningsområde 
2. Ramme 
3. Ventilation 
4. Holder 
5. Stik  
6. Tænd/sluk 
7. Lysstyrke 
8. Timer  
Størrelse: 235 x 142 x 16 mm   
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GQ-L1/912619 Koldt hvidt  
Betjening Tænd/sluk-knap (6) 

Tryk på knappen i 2 sekunder for at gemme den aktuelle lysstyrke til 
næste gang. 
Den sidste lysstyrke vises, hvis hukommelsesfunktionen bruges. 
Hvis der ikke er gemt en lysstyrke, bruges lysstyrken på 15 % som 
standard. 
Lysstyrkeknap (7) 
Tryk på knappen for at få vist lysstyrkeindstillingerne: 30 % - 60 % - 
100 %. 
Tryk på knappen i 1 sekund for at aktivere trinløs dæmpning. 
Timerknap (8) 
10 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 60 min, sluk. 
Samtidig lyser den tilsvarende LED-indikator (hvid). 



Fejlfinding 
Problem Mulig årsag Løsning 

 
Enheden 
lyser ikke 
 

Der er slukket på tænd/sluk-
knappen 
 

Tænd på tænd/sluk-knappen. 

Ingen strøm  
Sæt stikket korrekt i 
stikkontakten. 
 

Ingen strøm. Stikket/ledningen er 
defekt. 

Kontakt kunde- 
service.  
 

LED'er er udtjente. 
LED'er er defekte. 
 

Kontakt en autoriseret 
forhandler, hvis enheden skal 
repareres. 
 

 
Rengøring og vedligeholdelse af enheden 
Enheden skal rengøres regelmæssigt. 
Vigtigt 
• Sørg for, at der ikke trænger vand ind i enheden! 
Sluk altid for enheden, tag stikket ud af stikkontakten, og lad den køle af før rengøring. 
• Enheden tåler ikke opvaskemaskine! 
Brug en hårdt opvredet klud til at rengøre den. 
• Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens stikket er sat i stikkontakten, og sørg for, at der ikke 
sprøjtes vand på enheden. Enheden må kun bruges, når den er helt tør. 
Brug ikke slibende rengøringsmidler, og nedsænk ikke enheden i vand. 
 
Opbevaring 
Tag stikket ud af stikkontakten, og placer enheden et tørt sted uden for børns rækkevidde, hvis den ikke 
skal bruges i længere tid. 
 
Sikkerhedshenvisninger  

 Advarsel  
• Lysterapilampens lys er kun beregnet til brug på den menneskelige krop.  
• Fjern al emballage, og kontrollér enheden og tilbehøret for synlige skader før brug. Brug ikke 

enheden, hvis du er i tvivl, og kontakt kundeservice på den angivne adresse.  
• Sørg også for, at lysterapilampen står solidt.  
• Slut kun enheden til en stikkontakt med den netspænding, der er angivet på typeskiltet.  
• Nedsænk ikke enheden i vand, og brug den ikke i vådrum.  
• Brug ikke enheden i nærheden af hjælpeløse personer, børn under 3 år eller personer, der er 

ufølsomme over for varme (personer med hudlæsioner på grund af sygdom). Brug den ikke efter 
indtagelse af smertestillende midler, anden medicin eller alkohol.  

• Hold børn væk fra emballagen (risiko for kvælning).  
• Undlad at tildække eller sætte enheden væk, mens den er varm.  



• Tag altid stikket ud af stikkontakten, og lad enheden køle af, før den berøres.  
• Rør ikke ved enheden med våde hænder, mens stikket er sat i stikkontakten, og sørg for, at der ikke 

sprøjtes vand på enheden. Enheden må kun bruges, når den er helt tør.  
• Sørg for, at hænderne er tørre, før stikket sættes i eller tages ud af stikkontakten, og når der 

trykkes på tænd/sluk-knappen.  
• Hold ledningen væk fra varme genstande og åben ild.  
• Beskyt enheden mod kraftige stød.  
• Tag fat i selve stikket og ikke ledningen, når ledningen tages ud af stikkontakten.  
• Brug ikke enheden, hvis den har tegn på beskadigelse eller ikke fungerer korrekt.  
• Fjern enhedens ledning, hvis den er beskadiget. Hvis den ikke kan fjernes fra enheden, skal hele 

enheden bortskaffes.  
• Der er kun garanti for, at enheden er koblet fra lysnettet, når stikket er taget ud af stikkontakten.  
• Brug ikke enheden i nærheden af tilslutninger med brændbar anæstesigas med luft, ilt eller 

nitrogenoxid.  
• Enheden kræver ikke kalibrering eller forebyggende kontrol eller vedligeholdelse.  
• Enheden kan ikke repareres af brugeren. Den indeholder ingen dele, som brugeren kan reparere.  
• Foretag ingen ændringer af enheden uden producentens tilladelse.  
• Hvis enheden er blevet ændret, skal der udføres grundig test og kontrol for at sikre, at enheden 

stadig er sikker at bruge.  
 
Reparationer 

 Vigtigt  
• Åbn ikke enheden. Forsøg ikke at reparere enheden selv. Det kan medføre alvorlig personskade.  
• Kontakt en autoriseret forhandler, hvis enheden skal repareres. 

 
Elektromagnetisk kompatibilitet 
Dette produkt opfylder kravene i EMC-standarden (elektromagnetisk kompatibilitet) for medicinsk udstyr, 
og det er usandsynligt at det vil forårsage interferens, der påvirker andre elektriske og elektroniske 
produkter i nærheden. Radiotransmissionsudstyr, mobiltelefoner og andet elektrisk/elektronisk udstyr kan 
dog forårsage interferens i dette produkt. Hvis det forekommer, skal produktet blot flyttes væk fra kilden til 
interferens. 
 
Tekniske specifikationer 

Modelnummer GQ-L1 /  912619 
Farvetemperatur Koldt lys: 6000-6500 K 
Belysningsstyrke Koldt lys: 10.000 LUX 
Lysstyrke 30 %, 60 %, 100 % 
Lyselementer  LED 
Timerindstilling 10 min/20 min/30 min/40 min/50 min/60 min 
Nominel effekt 24 W 
Indgang 100-240 V ~ 50/60 Hz 
Udgang 24 V, 1 A 
Anvendelsesforhold 0-45 °C 
Produktstørrelse  235*142*16 mm 
Produktklassificering  Beskyttelsesklasse: II 



Bortskaffelse 

Enheder med dette symbol må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever i stedet 
apparatet på en genbrugsstation, eller kontakt de ansvarlige myndigheder for bortskaffelse af 
affald. 

 


