
            
 

Kære Kunde 

TAK for dit køb hos LYSHYGGE.dk 
 
Vi håber, at du får stor glæde af dit køb hos os og nyder de små glimt i livet. 

Skulle du have nogle spørgsmål til produktet, er du mere end 

velkommen til at kontakte os.  

 

De bedste hilsner  

 

 

Nyd de små glimt 

 

Denne brugsanvisning er beregnet til Noa lyskugler. 
 

Specifikationer 
 
• IP44: 
• Batteritype: Genopladelig Li-ion batteri  
• Temperaturer kuglen kan anvendes i: -14°C – 35°C 
• Ladetid: 8 timer i fuld solskin. Ved skyet vejr eller mindre solskin (vinter/efterår) skal kuglen bruge mere 

end 8 timer for at lade fuldt op. Kuglen vil stadig virke, hvis den ikke er fuldt opladet, men batteritiden vil 
være kortere 

• Lampen vil lade op hele dagen, hvis den placeres uden for i solen. 
• Kan lyse i op til 8 timer på en fuld opladning.  
• Farve: 16 forskellige farver 

 
Bemærk:  

Lampen skal lades før den tages i brug første gang 

 

Anvendelse: 

• Tryk “OFF” på fjernbetjeningen for at slukke for lampen. Tryk “ON” for at tænde lampen. 
• ON/OFF på lampen virker på samme måde som ovennævnte. Dog skal lampen være tændt, førend 

fjernbetjeningen kan anvendes. 
 

 

 

 



            
 

 

Step 1: Placer lampen et sted, hvor den får fuld solskin (Pic 1) 

Step 2: Når mørket falder på vil lampen automatisk tænde (Pic 2~3)

 

Anvendelse ved at bruge ”ON/OFF” på lampen: 

• Lampen vil ikke tænde i dagslys eller indendørs, hvis der er andre lyskilder, der lyser på den. Det skal 
være mørkt nok, før lampen tænder. 

• Efter lampen er ladet op, vil den automatisk tænde, når det bliver mørkt nok. 
• Hvis det ikke er muligt at skifte farve enten på lampen eller med fjernbetjening, så skal lampen lades op. 
• Lampen kan tændes med fjernbetjeningen.  

Sluk for lampen: 

• Tryk og hold inde på ”ON/OFF” knappen på bunden af lampen i 2 sekunder. 

 

Anvendelse med fjernbetjening: 

Bemærk: Som det første skal du fjerne plastikfilmen fra batteridækslet. For at fjernbetjeningen vil virke, skal du 
først tænde for lampen på ”ON/OFF” knappen i bunden af lampen. 

 

 

 

 

 

 

 

Bemærk:  

• Husk altid at tænde for på lampens ”ON/OFF” knap.  
• I dagstimerne eller for meget lys, vil lampen ikke reagere på fjernbetjeningen. 
• Hvis lampen blinker – uden du har bedt den om det – er det en indikator for, at den skal lades op. 

 

 

Gør lysstyrken 
svagere 

Øg lysstyrken 

16 forskellige farver 

Hvidt lys 

Flakkende lys, 3 farver 

Strobe indstilling, 7 farver hurtig blink 

Farverne fader og skifter 

Farverne skifter 



            
 

 

Vedligeholdelse 

• Sluk altid for lampen efter brug 
• Brug rent vand til at rengøre lampen og tør efter med tørt viskestykke 

Advarsel: 
 

• Sørg for at holde lampen ren. Snavs og støv vil have en forringende effekt på lampens evne til at lade.  
• Hold lampen uden for rækkevidde for børn.  
• Hold lampen væk fra kemikalier og for høj varme. 
• Hop ikke, sid ikke eller stå på lampen, da det vil beskadige den. 
• Skil aldrig lampen ad selv – medmindre du er professionel. 
• Sørg for at vand ikke kan trænge ind i lampen – undgå derfor at den står i vandpytter eller lignende. 

Garanti: 
• Der følger en 12 måneders garanti på produktet fra den dato, det blev købt. 
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