
Nordic Wake Up Light 

 

 

 

Bruksanvisning 

 
Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder apparaten. 
 
 
 
Knapparnas funktioner: 
1. Inställning av klocka 
2. Inställning av tid och larm – öka  
3. Skymningsfunktion/sömntimer (Klicka för timer: lampan släcks 
efter 10, 30 eller 60 minuter.)      
4. Inställning av tid och larm – minska; Öka larmvolym  
5. Inställning av larm / Larm på/av 
 
 
 



1. Smart pekknapp: Ställer in ljus och larm av 
Tryck länge för att växla mellan varmvit bordslampa 
och ett färgglatt ljus 
Klicka för att justera lampans ljusstyrka, välj det 
färgglada ljus du vill ha och tänd/släck ljuset  
2. Visning av klocka/väckarklocka 
3. 5 VDC strömingång 
 
 
 
 
Displayens funktioner: 
1. AM/PM (förmiddag/eftermiddag) vid 12-timmarsvisning 
2. Timerstatus för skymningsfunktion 
3. Larmstatus 
 
 
 
 
Strömanslutning (på/av) 
Den här apparaten har inget inbyggt batteri. 
När du använder lampan ska du endast använda den 
medföljande strömadaptern. Apparaten slås på när den 
ansluts.  
 

Inställning av funktioner 

1. Anslut lampan till strömförsörjningen med hjälp av den medföljande adaptern 
 
2. Inställning av klocka  

Tryck kort på klockknappen  för att aktivera klockinställningar.  

Tryck på  och  för att välja 12- eller 24-timmarsvisning.  

Bekräfta inställningarna genom att trycka kort på knappen . 

Tryck på och för att ställa in timmar.  

Bekräfta inställningen av timmar genom att trycka kort på knappen . 

Tryck på och för att ställa in minuter.  

Bekräfta inställningen av minuter genom att trycka kort på knappen . (Vid 12-



timmarsvisning väljer du motsvarande ”AM” (förmiddag) och ”PM” (eftermiddag) när 
du ställer in klockan.) 
 
3. Inställning av ljus  
Tänd lampan genom att vidröra den smarta pekknappen på lampans ovansida. Det 
finns 3 ljusnivåer: låg, medel och hög. Växla mellan ljusnivåerna genom att vidröra 
den smarta pekknappen. 
 
Växla mellan varmvitt och färgglatt ljus.  
Du kan växla mellan varmvitt och färgglatt ljus med ett långt tryck på den smarta 
pekknappen.  
När du är i färgglatt ljusläge kan du ändra lampans färg genom att röra vid den 
smarta pekknappen.  
Tryck igen för att släcka ljuset. 
 
4. Inställning av larm  

Håll ned väckarklocksknappen  för att aktivera inställningarna för larmet.  

Displayen blinkar och du kan nu justera larmtiden med hjälp av knapparna  

och . 

Tryck på för att bekräfta.   
När du har ställt in larmtiden kommer du automatiskt till val av larmljud.  

Klicka på knapparna  och  för att välja larmljud.  

När du har valt ljud trycker du på  för att slutföra inställningen.  

Larmsymbolen  visas på skärmen och larminställningen är klar.  
 
Larmalternativ 
Du kan välja mellan 7 olika larm.  
Alternativ 1–5: Dessa alternativ har en larmsignal och simulerad gryning. 
Alternativ 6:  Detta alternativ har endast en larmsignal och ingen simulerad gryning.  
Alternativ 7: Detta alternativ har endast en simulerad gryning och ingen larmsignal. 
 
Om larmalternativen 1–5 och 7 används tänds lampan automatiskt 30 minuter före 
den inställda larmtiden och ökar långsamt ljusstyrkan. Lampan når maximal ljusstyrka 
vid larmets väckningstid och naturljudet/larmet hörs.  
Larmljudets volym börjar på låg styrka och ökar sedan.  
 



Du kan röra vid den smarta pekknappen eller trycka på valfria knappar för att tysta 
larmet.  
Om larmet inte stängs av manuellt kommer det att gå till snooze-läge efter 5 minuter. 
Larmsignalen hörs igen efter 5 minuter. Du kan röra vid den smarta pekknappen eller 
trycka på valfria knappar för att tysta larmet när som helst efter att larmet hörs. 
 

Stäng av larmet: Tryck på väckarklocksknappen  
 

Inställning av väckarklockans ljudnivå: Klicka eller tryck länge på knapparna 

 för att justera volymen på larmsignalen under normala förhållanden. 
 
5. Skymningssimulering 
Klicka på timerknappen ”T” för att aktivera skymningssimulering. Lampan tänds och 

symbolen för skymningssimulering  visas på displayen. Skymningssimulering 
har tre timeralternativ: 10/30/60 minuter. Minuterna visas på skärmen när timern 
ställs in. 
När skymningssimulering har aktiverats minskas ljusstyrkan långsamt och släcks till 
slut helt för att hjälpa dig att somna som vid en solnedgång. 
 
Säkerhetsinstruktioner 
• Innan du ansluter produkten till strömförsörjningen, kontrollera om spänningen 

som anges på strömadaptern överensstämmer med den lokala nätspänningen. 
• Adaptern innehåller en transformator. Kapa inte adapterns nätsladd för att byta 

kontakten, detta kan orsaka livsfara. 
• Använd endast den medföljande adaptern. 
• Placera inte något i närheten av apparaten som kan leda till att vatten eller annan 

vätska droppar eller stänker på apparaten. 
• Om sladden är skadad måste den bytas ut av servicetekniker eller behörig person 

för att undvika fara. 
• Sänk inte ned apparaten i vatten eller skölj den under kranen, och använd den 

inte i fuktig miljö (till exempel badrum, vid en simbassäng, etc.). 
• Apparaten ska endast användas inomhus. 
• Apparaten är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk 

eller mental förmåga, eller av personer som inte har tillräcklig erfarenhet eller 
kunskap för att använda den, såvida det inte sker under uppsikt och handledning 
av en person som ansvarar för deras säkerhet. 

• Sladdar utgör en potentiell strypningsrisk. Håll apparaten och sladden utom 
räckhåll för barn under 3 års ålder. 

• Se till att nätsladden är ordentligt ansluten till vägguttaget och kontrollera den 
regelbundet. Linda ihop all lös kabel mellan apparaten och vägguttaget. 



• Håll alltid sladdar och kablar utom räckhåll från spädbarn, barn, barnsängar och 
lekhagar. 

• Den här produkten är ingen leksak. Barn får inte leka med apparaten. 
• Rengör endast apparaten med en torr eller fuktig mjuk trasa. Använd inte 

slipande rengöringsmedel och hjälpmedel, eller rengöringsmedel som alkohol, 
aceton etc., eftersom detta kan skada apparatens yta. 

• Släpp inte apparaten på golvet, slå på den hårt eller utsätt den för andra kraftiga 
stötar. 

• Placera apparaten på en stabil, jämn och halkfri yta.  
• Använd inte apparaten vid rumstemperaturer som är lägre än 10 °C eller högre än 

35 °C.  
• Försämra inte kylningen av apparaten genom att täcka över den med föremål 

som filtar, gardiner, kläder, papper etc. 
• Använd aldrig apparaten om lamphuset är skadat, trasigt eller saknas. 
• Stäng av strömmen och dra ur väggkontakten om apparaten inte ska användas 

under en längre tid. 
• Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk. 

 
Specifikationer: 

 

Produktnamn: Nordic Wake Up Light 
Adapteringång: 100–240 VAC, 50/60 Hz 
Adapterutgång: 5 VDC, 1 A   
Strömförsörjning: 5 VDC, 1 A 
Ljuseffekt: 3 W      
Drifttemperatur: -10 °C till 50 °C 
Produktens nettovikt: 288 g 
Produktens storlek: 106 x 151 mm 
Artikelnummer: LK-A200/912709 
IP-klass: IP 20 
 
Produkter märkta med denna symbol får inte slängas bland hushållsavfall. Lämna in 
produkten på din lokala återvinningsstation eller kontakta kommunen. 

 

 


