
Nordic-herätysvalo 

 

 

 

Käyttöopas 

 
Lue opas huolellisesti ennen kuin käytät laitetta. 
 
 
 
Säätönapit 
1. Kellonajan asetus 
2. Kellonajan ja herätyksen säätö alas  
3. Nukahtamisvalo – himmennys (Valitse painalluksilla 
himmennysaika: lampun sammutus 10, 30 tai 60 minuutin 
kuluttua.)      
4. Ajan ja herätyksen säätö ylöspäin, hälytyksen 
äänenvoimakkuuden nosto  
5. Herätystoiminnon valinta – herätys päälle/pois 
 
 
 



1. Älypainike Valonsäätö ja kellon sammutus 
Paina pitkään: valon sävy vaihtuu valkoisesta 
värilliseen. 
Paina lyhyesti: valon kirkkauden säätö, värillisen valon 
valinta, valon sytyttäminen ja sammuttaminen.  
2. Aika – herätystoimintojen merkit 
3. Virtajohdon liitäntä – 5 V tasavirta 
 
 
 
 
Näytön toiminnot 
24 tai 12 h kello  
1. aamu- ja iltapäivän merkintä  
2. Nukahtamisvalon merkki 
3. Hälytyksen merkki 
 
 
 
 
Virta päälle/pois 
Herätysvalolaitteessa ei ole akkua.  
Käytä pakkauksessa mukana tulevaa virtajohtoa, jossa on 
muuntaja. Laite menee päälle, kun pistokkeen kytkee 
sähköverkkoon.  
 

Toimintojen käyttöönotto 

1. Käynnistäminen: yhdistä herätysvalolaitteen mukana tuleva virtasovitin 
(verkkojohto ja muuntaja) pistokkeeseen. 

 
2. Kellonajan asettaminen  

Paina lyhyesti kellonajan asetusnappia .  

Valitse 12 tunnin tai 24 tunnin kello painamalla - tai -nappeja.  

Hyväksy valinta painamalla -nappia. 

Aseta tunnit - ja -napeilla. Jos käytät 12 tunnin kelloa, aseta tunteja 
valitessasi AM (aamu) tai PM (ilta). 

Hyväksy valinta painamalla -nappia. 



Aseta minuutit - ja -napeilla.  

Hyväksy kellonaika painamalla -nappia.  
 
3. Valo  
Sytytä valo koskettamalla lampun päällä keskellä olevaa älypainiketta. Valotehoja on 
3: himmeä, keskitaso ja kirkas. Säädä valotehoa koskettamalla älypainiketta keskellä 
lampun päällä. 
 
Valkoisen ja värillisen valon valitseminen 
Paina lampun päällä keskellä olevaa älypainiketta pitkään, niin valo vaihtuu valkoisen 
ja värillisen välillä.  
Värisävystä toiseen vaihdetaan koskettamalla älypainiketta.  
Valo sammuu koskettamalla älypainiketta uudelleen. 
 
4. Herätyksen asettaminen  

Valitse herätysasetukset painamalla herätyskellonappia .  

Näyttö alkaa vilkkua. Aseta herätysaika - ja -napeilla. 

Hyväksy herätysaika -napilla.   
Laite siirtyy automaattisesti herätysvaihtoehdon valintaan.  

Valitse herätysvaihtoehto - ja -napeilla (ks. kohta 
Herätysvaihtoehdot).  

Vahvista valinta -napilla.  

Laitteessa näkyy merkki  kertoo, että herätys on päällä.  
 
Herätysvaihtoehdot 
Herätyksiä on 7 erilaista.  
1.–5. Ääni ja sarastusvalo. 
6. Pelkkä ääni, ei sarastusvaloa.  
7. Pelkkä sarastusvalo, ei ääntä. 
 
Vaihtoehdoissa 1–5 ja 7 valo syttyy automaattisesti 30 minuuttia ennen hälytystä ja 
voimistuu hiljalleen. Valo on kirkkaimmillaan hälytysaikaan, jolloin luonnonäänet tai 
hälytysääni alkavat.  
Hälytysääni alkaa hiljaa ja voimistuu vähitellen.  
 



Hälytys menee pois päältä, kun kosketat älypainiketta tai mitä tahansa laitteen 
napeista.  
Jos hälytystä ei sammuta, se menee 5 minuutissa torkkutilaan. Torkkuhälytys alkaa 5 
minuutin jälkeen. Torkkuhälytys menee pois päältä, kun kosketat älypainiketta tai 
mitä tahansa laitteen napeista. 
 

Hälytys pois Paina herätyskellonappia . 
 

Herätysäänen taso Säädä hälytysääntä painamalla - tai -nappeja. 
 
5. Nukahtamisvalo – himmennys 
Valitse nukahtamisvalo painamalla T-painiketta. Lamppu syttyy ja nukahtamisvalon 

merkki  syttyy. Valitse valon himmenemisaika: 10, 30 tai 60 minuuttia. 
Minuuttimäärä näytetään nukahtamisvaloa valitessa. 
Kun nukahtamisvalon laittaa päälle, lampun valo alkaa himmentyä ja lopulta se 
sammuu kuin nukahtaisit auringon laskiessa. 
 
Turvallisuusohjeet 
• Varmista ennen laitteen kytkemistä verkkovirtaan, että verkkolaite on 

yhteensopiva paikallisen jännitteen kanssa. 
• Virtasovittimessa on muuntaja. Virtasovitinta ei saa irrottaa, eikä sen tilalla saa 

käyttää toisenlaista, ettei synny vaaratilannetta. 
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua verkkojohtoa, jossa on muuntaja. 
• Laite ei saa kastua eikä kostua. 
• Jos virtajohto tai muuntaja vahingoittuu, hanki vaaratilanteiden välttämiseksi 

täsmälleen samanlainen virtasovitin tilalle. 
• Älä upota laitetta veteen tai pese sitä vesihanan alla tai käytä sitä kosteissa 

olosuhteissa (esim. kylpyhuoneessa, uima-altaalla jne.) 
• Laite on ainoastaan sisäkäyttöön. 
• Henkilöiden, joiden toimintakyky on fyysisistä tai henkisistä syistä heikko, ei tule 

käyttää laitetta ilman turvallisuudesta vastaavan henkilön opastusta ja valvontaa. 
• Johdot voivat aiheuttaa kuristumisvaaran. Johdot on pidettävä poissa alle 3-

vuotiaiden ulottuvilta. 
• Varmista ja valvo, että johto on turvallisesti kytketty verkkovirtaan. Kierrä johdon 

ylimääräinen pituus nippuun. 
• Pidä johdot poissa lasten ulottuvilta. 
• Laite ei ole lelu. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella. 
• Puhdista laite ainoastaan pehmeällä, kuivalla tai kostealla liinalla. Älä käytä 

hankausaineita, teräsvillaa tai liuottavia puhdistusaineita, kuten alkoholia, 
asetonia tai vastaavia, jotka voivat vahingoittaa laitteen pintaa. 

• Varo, ettei laite putoa, kolhiudu tai ettei siihen osu kovia iskuja tai tärähdyksiä. 



• Käytä laitetta tasaisella, vakaalla ja liukumattomalla alustalla.  
• Älä käytä laitetta alle +10 tai yli 35° C:n sisälämpötilassa.  
• Varo laitteen kuumentumista. Älä peitä lamppua tekstiileillä, paperilla tms. 
• Älä käytä laiteta, jos lampun kanta on vahingoittunut, rikkoontunut tai irronnut. 
• Kun lamppua ei käytetä pitkään aikaan, sammuta laite irrottamalla virtajohto 

virtalähteestä. 
• Laite on tarkoitettu yksinomaan kotitalouskäyttöön. 

 
Tekniset tiedot 

 

Tuote: Nordic Wake Up Light 
Virtasovittimen tulo 100–240 V~50/60 Hz 0,2 A                                                                                    
Virtasovittimen lähtö: 5 V–1 A   
Herätysvalolaitteen herätyskellon tulo: DC 5 V–1 A                                                                         
Valoteho: 3 W      
Käyttölämpötila -10 – 50° C 
Tuotteen nettopaino 288 g                                   
Mitat 106 * 151 mm 
Tuotenro LK-A200/912709 
IP-luokitus IP 20 
 
Älä hävitä laitetta kotitalousjätteessä. Voit palauttaa sähkölaitteen SER-
keräyspisteeseen tai suurimpiin sähkölaitteita myyviin liikkeisiin. 

 

 


