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WELKOM
U hebt een uitstekende keuze gemaakt met de aankoop van deze kwalitatieve Flowerpot 
van NORDIC D’LUXX. Het product is vervaardigd naargelang de hoogste prestatie-, ont-
werp- en kwaliteitsnormen. We hopen dat u zult genieten van het product.

De mooie Flowerpots van NORDIC D’LUXX met Deens ontwerp hebben bijna onbeperkte 
mogelijkheden qua gebruik, zowel binnenshuis als buitenshuis. De Flowerpot komt in drie 
groottes: M, L en XL en bij elke grootte is er een keuze tussen met of zonder draadloze 
luidspreker.

De Flowerpot van NORDIC D’LUXX heeft een ingebouwd lampje en is de juiste keuze voor 
gebruik op het terras, het balkon of om het even waar binnenshuis. U kunt het licht en de 
kleurtonen aanpassen of de vooraf geprogrammeerde lichtinstellingen in de app gebruik-
en. Verder kan de aan-/uittimer worden ingesteld met behulp van de timerfunctie.

Zowel de het licht als het geluid in de Flowerpot worden eenvoudigweg geregeld door een 
app op uw smartphone, ongeacht of u IOS of Android gebruikt.

De Flowerpot heeft ingebouwde lithiumbatterijen en kan zowel draadloos als onderweg 
gebruikt worden. Zoals de naam van het product al aangeeft, kunt u natuurlijk de Flower-
pot gebruiken als een bloempot of hem opvullen met ijsblokjes om hem als een koeler te 
gebruiken.* De mogelijkheden zijn eindeloos.

WAARSCHUWINGEN
· Dit apparaat is enkel bedoeld voor huishoudelijk, binnenshuis en buitenshuis gebruik
· De Flowerpot is IP65-gekeurd en mag buitenshuis worden gebruikt in overeenstem
      ming met de IP65-specificaties
· De adapter is IP44-gekeurd en kan in overeenstemming met de IP44-specificaties ge
      bruikt worden. Als hij buiten wordt gebruikt, zorg er dan voor dat hij in overeenstem
      ming met de IP44-norm beschermd is tegen water
· Gebruik het apparaat niet en berg het niet op op een locatie met een hoge temper
      atuur of op een gevaarlijke locatie. Zie de algemene specificatie
· Dompel het apparaat a.u.b. niet onder in water, aangezien dit het product zal kapot
      maken
· Het apparaat komt met een oplaadbare batterij, dus gooi of plaats het a.u.b. niet in 
      vuur om ontploffingen te vermijden
· De garantie van dit product is ongeldig als er aan het product geknoeid is of als het op 
      een andere manier gerepareerd of gewijzigd is
· Luister niet naar muziek met een hoog volume voor een lange periode, aangezien dit 
      schade kan berokkenen aan uw oren
· Als de Flowerpot gebruikt wordt zonder dat de stekker van de adapter erin gestoken 
      is, vergeet dan niet de bijgeleverde rubberen plug in de oplaadinvoer te steken om 
      wwaterschade te vermijden
· We bevelen aan de Flowerpot tijdens de winter binnenshuis op te bergen
· De siliconen plug op de onderkant van de basis moet op zijn plaats zitten, zodat er 
      geen water kan binnendringen

*Enkel voor Flowerpots van de groottes M en L.
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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
· Lees, bewaar en volg alle instructies
· Gebruik het product niet voor een ander gebruiksdoeleinde dan waarvoor het bedoeld
      is
· Laad het apparaat niet op met andere ongeschikte AC-/DC-stroomadapters, aangez
      ien dit schade kan berokkenen aan het apparaat
· Stop met het gebruik van het apparaat en schakel het onmiddellijk uit, als het overver
      hit is, een raar geluid afgeeft of op een rare manier presteert tijdens het gebruik
· Laat het apparaat niet vallen op de vloer/grond, aangezien het kapot zou kunnen ger
      aken
· Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen om het apparaat te reinigen. Gebruik een 
      vochtige doek om het product af te vegen
· Plaats het apparaat niet in een omgeving met een hoge temperatuur, aangezien het 
      zou kunnen ontploffen

GARANTIE EN CONFORMITEIT
In het geval dat uw aangekocht product defect is, neem a.u.b. contact met ons op via
info@nordicdLUXX.dk voor onmiddellijke bijstand. Als er een defect product geclaimd 
wordt tijdens de garantieperiode, zal het gratis gerepareerd of vervangen worden, op 
voorwaarde dat u een toereikend aankoopbewijs kunt voorleggen. B2B-garantieperiode: 
6 maanden, detailhandelgarantieperiode: 2 jaar. Houd er echter rekening mee dat de 
garantie ongeldig en nietig zal worden, als er bevonden wordt dat het product opzettelijk 
beschadigd, misbruikt of uit elkaar gehaald is. 

Aangezien sommige delen van de Flowerpot met de hand gemaakt zijn, kunnen er kleine 
variaties in de oppervlaktestructuur en de kleur voorkomen. Dit is normaal en wordt niet 
beschouwd als een defect aan het product. Wat de lederriem betreft, kunnen er kleine 
variaties in kleur en oppervlaktestructuur voorkomen. Dit is normaal en wordt niet bes-
chouwd als een defect aan het product. Wanneer de verlichting aan is, zijn er schaduwen 
van binnenin de luidspreker zichtbaar. Dit zijn geen defecten aan het product.

ALGEMENE SPECIFICATIES:
· binnenshuis en buitenshuis gebruik
· meerkleurig RGBW-ledlampje met levenstijd van 20.000 uur
· oplaadbare lithiumbatterij
· oplaadadapter
· regeling via de app voor smartphones met IOS of Android
· duurzaam, onbreekbaar LLDPE-plastic
· weerbestendig
· UV-bestendig
· bedrijfstemperatuur – 20 °C tot 40 °C
· waterbestendig IP65, adapter IP44
· leren draaghandvat transmissieafstand tot 30 meter, afhankelijk van de omgeving 
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PRODUCTSPECIFICATIES:
Flowerpot van grootte M met licht
· Diameter 20 cm
· Hoogte 16 cm
· Gewicht 1 kg
· Adapter DC 5V/1A
· Bluetooth V 4.0
· Oplaadbare lithiumbatterij van 1800 mAh
· Verlichtingsduur bij een helderheid van 50% met een volledig opgeladen batterij: 15 
      uur Helderheid van 100%: 7 uur
· Oplaadtijd tot 2 uur
· Contact met voedsel goedgekeurd in overeenstemming met EG 1935/2004 en 
      10/2011  
· LED 20 x 1 W (RGB W)

Flowerpot van grootte M met licht en luidspreker
· Diameter 20 cm
· Hoogte 16 cm
· Gewicht 1,5 kg
· Adapter DC 5V/1A
· Waterbestendige luidspreker 5 W
· Frequentie: 20 Hz – 20000 Hz
· Gevoeligheid: -90 dbm
· Signaal-/ruisverhouding: ≥ 75 dB
· Versterker 5 W
· Bluetooth V 4.0
· Oplaadbare lithiumbatterij van 1800 mAh
· Verlichtingsduur bij een helderheid van 50% met een volledig opgeladen batterij: 15 
      uur. Helderheid van 100%: 7 uur
· Muziekafspeeltijd bij een volume van 50% met een volledig opgeladen batterij: 4,5 uur.
      Volume van 100%: 2,5 uur
· Verlichtingsduur en muziekafspeeltijd bij een helderheid/volume van 100% met een 
      volledig opgeladen batterij: 2 uur
· Oplaadtijd tot 2 uur
· Contact met voedsel goedgekeurd in overeenstemming met EG 1935/2004 en 
     10/2011  
· LED 16 x 0,8 W (RGB W)

Flowerpot van grootte L met licht
· Diameter 34 cm
· Hoogte 41 cm
· Gewicht 3,7 kg
· Adapter DC 5V/1A
· Bluetooth V 4.0
· Oplaadbare lithiumbatterij van 3000 mAh
· Verlichtingsduur bij een helderheid van 50% met een volledig opgeladen batterij: 14
      uur. Helderheid van 100%: 7 uur
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· Oplaadtijd tot 3 uur
· Contact met voedsel goedgekeurd in overeenstemming met EG 1935/2004 en 
     10/2011  
· LED 30 x 1,5 W (RGB W)
· Grondpen mogelijk. Gebruik een grondpen met een M8-draad

Flowerpot van grootte L met licht en luidspreker
· Diameter 34 cm
· Hoogte 41 cm
· Gewicht 4,7 kg
· Adapter DC 5V/2A
· Waterbestendige luidspreker 15 W
· Frequentie: 20 Hz – 20000 Hz
· Gevoeligheid: -90 dbm
· Signaal-/ruisverhouding: ≥ 75 dB
· Versterker 14 W
· Bluetooth V 4.0
· Oplaadbare lithiumbatterij van 6000 mAh
· Verlichtingsduur bij een helderheid van 50% met een volledig opgeladen batterij: 14 
      uur. Helderheid van 100%: 7 uur
· Muziekafspeeltijd bij een volume van 50% met een volledig opgeladen batterij: 6 uur. 
      Volume van 100%: 3 uur
· Verlichtingsduur en muziekafspeeltijd bij een helderheid/volume van 100% met een 
      volledig opgeladen batterij: 2,5 uur
· Oplaadtijd tot 6 uur
· Contact met voedsel goedgekeurd in overeenstemming met EG 1935/2004 en 
     10/2011  
· LED 30 x 1,5 W (RGB W)
· Grondpen mogelijk. Gebruik een grondpen met een M8-draad

Flowerpot van grootte XL met licht
· Diameter 44 cm
· Hoogte 64 cm
· Gewicht 4,5 kg
· Adapter DC 5V/1A
· Bluetooth V 4.0
· Oplaadbare lithiumbatterij van 3000 mAh
· Verlichtingsduur bij een helderheid van 50 % met een volledig opgeladen batterij: 12 
      uur. Helderheid van 100%: 6 uur
· Oplaadtijd tot 3 uur
· LED 40 x 2 W (RGB W)
· Waterafvoer voor buitenshuis gebruik
· Grondpen mogelijk. Gebruik een grondpen met een M8-draad

Flowerpot van grootte XL met licht en luidspreker
· Diameter 44 cm
· Hoogte 64 cm
· Gewicht 5,5 kg
· Adapter DC 5V/2A
· Waterbestendige luidspreker 15 W
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· Frequentie: 20 Hz – 20000 Hz
· Gevoeligheid: -90 dbm
· Signaal-/ruisverhouding: ≥ 75 dB
· Versterker 14 W
· Bluetooth V 4.0
 · Oplaadbare lithiumbatterij van 6000 mAh
· Verlichtingsduur bij een helderheid van 50% met een volledig opgeladen batterij: 12 
      uur. Helderheid van 100%: 6 uur
· Muziekafspeeltijd bij een volume van 50% met een volledig opgeladen batterij: 5 uur. 
      Volume van 100%: 2,5 uur
· Verlichtingsduur en muziekafspeeltijd bij een helderheid/volume van 100% met een 
      volledig opgeladen batterij: 2 uur
· Oplaadtijd tot 6 uur
· LED 40 x 2 W (RGB W)
· Waterafvoer voor buitenshuis gebruik
· Grondpen mogelijk. Gebruik een grondpen met een M8-draad

GEBRUIKERSGIDS
Vergeet niet de roestvrijstalen schroeven voor de leren riem vast te draaien, aangezien ze 
losgekomen kunnen zijn tijdens het vervoer.

Wees a.u.b. geduldig bij het verbinden van de Flowerpot met de app. Bij de verbinding zal 
uw toestel zoeken naar alle open verbindingen in uw gebied. Dit kan een aantal minuten in 
beslag nemen.

1. Download de NORDIC D´LUXX-app van de Apple Store (IOS) of van Google Play 
      (Android), afhankelijk van uw smartphonesysteem en installeer de app.

2. Steek de adapter in een stopcontact en laad op gedurende 12 uur. Dit is belangrijk 
      voor de levensduur van de batterij. U bent nu klaar om uw Flowerpot van NORDIC 
      D´LUXX beter te leren kennen.
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3. Druk eerst op de AAN-/UITKNOP op de onderkant van de basis en houd hem ge
      durende 10 seconden ingedrukt totdat het lichtje begint te knipperen en opnieuw
      stopt. De Flowerpot is nu opnieuw ingesteld en klaar om uw eigen en persoonlijke 
      NORDIC D´LUXX-instelling in te stellen.

4. Maak uw NORDIC D´LUXX-account aan en meld u aan. Voeg de gewenste naam toe 
      door 1-16 cijfers/letters voor uw accountnaam te gebruiken.

      Voer de accountnaam van uw keuze in. Druk op Aanmelden
      Bevestig de keuze van de accountnaam door dezelfde accountnaam opnieuw te 
      typen. Druk op OK

5. Verbinden met Flowerpots: Zorg ervoor dat uw Bluetooth-verbinding AAN staat. Ga 
      naar de pagina Mijn Toestel. Druk op +
      Druk op het lichticoontje en de pagina Nieuwe toestellen zal openen en het systeem 
      zal starten.

6. Wanneer de toestelcode “example 0000300100038315” getoond wordt op het 
      scherm, druk op het icoontje om de verbinding te maken. Het systeem zal nu de Flow-
      erpot aan uw account binden en de Flowerpot automatisch configureren.

7. Ga terug naar de pagina Mijn toestel en hernieuw ze door uw vinger omlaag op het 
      scherm te slepen en los te laten. U zult nu een oranje icoontje zien. Oranje betekent 
      dat u verbonden bent. Het grijs icoontje betekent dat u niet verbonden bent.

      De toestelcode zal ook zichtbaar zijn onder het Toestelbeheer. U kunt het Toestelbe-
      heer vinden door op “instellingen” te klikken in de rechterbenedenhoek. Al uw bes- 
      chikbare toestelcodes zullen hier worden weergegeven.

      Het toestel zal de verbinding verbreken als het niet gebruikt wordt voor de duur van 1 
      minuut om zo stroom te sparen. Het toestelicoontje zal grijs worden en naar de 
      slaapmodus overgaan. Maak opnieuw verbinding door uw vinger op het scherm 
      omlaag te slepen en los te laten. Zodra u verbonden bent, zal het icoontje opnieuw 
      oranje worden. Als u problemen ondervindt bij het maken van de verbinding, sluit 
      a.ub. de app en start hem opnieuw.

8. Om de lichtfunctie te gebruiken druk op het icoontje van de Flowerpot die u wenst te 
      gebruiken. Nu zal het LUXX-verlichtingsmenu openen Om het licht aan te schakelen   
      druk op het aan-/uiticoontje

      De standaardkleur voor de Flowerpot is ingesteld op warmgeel. Druk op               om 
      te activeren. Andere vooraf ingestelde kleuren kunnen geactiveerd worden door op de
      kleurenicoontjes te drukken

      Of druk op een kleur in het kleurenwiel om uw gewenste kleur te activeren

      Gebruik het schuifbalkicoontje             om de lichtintens-
      iteit in te stellen.
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Het LUXX-verlichtingsmenu heeft de volgende vooraf ingestelde functies:
- Spalicht. Spalichttherapie. Druk op het Spalichticoontje en het vooraf ingestelde verli
      chtingsprogramma zal starten. De verlichting zal veranderen tussen verschillende 
      kleuren en verschillende lichtintensiteiten naargelang een vooraf geprogrammeerd 
      patroon.
- Zonsopgang. Druk op het Zonsopgangsicoontje en het vooraf ingestelde lichtprogram
      ma zal starten. De lichtintensiteit start van de laagste intensiteit en verhoogt binnen 30 
      minuten naar de maximumlichtintensiteit.
- Ademen. Druk op het Ademicoontje en het vooraf ingestelde lichtprogramma zal start
      en. Het licht verandert steeds weer tussen de laagste intensiteit en de maximumintens
      iteit.
- Willekeurig. Druk op het icoontje Willekeurig en het vooraf ingestelde lichtprogramma 
      zal starten. De kleuren en de intensiteit veranderen willekeurig.
- Timer. In de timerfunctie kunt u de aan-/uittijd voor alle lichtfuncties van de app, zoals
      het spalicht, de zonsopgang, ademen, willekeurig of om het even welke kleur en in
      tensiteit die u verkiest, programmeren.

      Om de timerfunctie te programmeren druk op het timericoontje en +
      Stel de vereiste tijd in. Kies uit slechts een keer of elke weekdag op de schuifbalk.
      Druk op Instellingen om het lichtmenu te openen. Kies de kleur, intensiteit of een van 
      de vooraf ingestelde programma’s en druk op Klaar. U zult nu opnieuw de tijd zien die
      u hebt ingesteld. Druk op Klaar. De aantijd wordt nu in het timermenu weergegeven. 
     Om de uittijd in te voeren druk op +
      Voer de uittijd in en druk op Instellingen.
      Druk in het instellingenmenu op het uiticoontje (het icoontje wordt grijs in de uitmodus)   
      en druk op Klaar. U zult nu opnieuw de tijd zien die u hebt ingesteld. Druk op Klaar.
      In het timermenu wordt nu de uittijd weergegeven. De timer kan maximum 5 keer   
      ingesteld worden.

9. Luidsprekerfunctie
      Als uw Flowerpot uitgerust is met de luidsprekerfunctie, kunt u de luidspreker activer- 
      en door op het afspeelicoontje te drukken.
      U zult een geluid horen van uw Flowerpot, wanneer de luidspreker geactiveerd is.

      Het afspeelicoontje activeert de draadloze functie in de Flowerpot en u kunt nu naar
      de Bluetooth-instellingenpagina op uw telefoon gaan waar u de LUXX-luidspreker kunt 
      vinden in de lijst van beschikbare verbindingen.
      Druk op de LUXX-luidspreker om de verbinding te maken. Zodra er verbinding ge-
      maakt is, zal de verbinding geprogrammeerd worden in de Flowerpot en de telefoon 
      en hoeft u deze stap niet opnieuw uit te voeren, tenzij u de verbinding verbreekt voor 
      een of andere reden. Indien dat het geval is, voer dezelfde stappen opnieuw uit om de 
      verbinding opnieuw tot stand te brengen.

      De functie van het afspeelicoontje is om de draadloze unit in de Flowerpot te activer-
      en. De draadloze unit verbruikt veel energie, dus vergeet niet om hem na gebruik los te 
      koppelen van de luidspreker. U kunt dit doen door op het II-icoontje te drukken. Hier- 
      door zal de draadloze functie in de Flowerpot gedeactiveerd worden.
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      Nadat u uw telefoon verbonden hebt met de Flowerpot, kunt u muziek afspelen van 
      uw favoriete muziekbronnen of rechtstreeks van uw telefoon.

      Als de luidspreker geactiveerd is door andere gebruikers zonder de NORDIC D’LUXX-
      app kan er verbinding gemaakt worden met de luidspreker door eenvoudigweg naar 
      de Bluetooth-instellingen in de telefoon te gaan en verbinding te maken met de luid
      spreker. Geen enkele andere gebruiker mag verbonden zijn met de luidspreker.

      U kunt ook verbinding maken met de luidspreker door op de aanknop onder basis van 
      de Flowerpot te drukken. Dit activeert de Bluetooth-chip in de Flowerpot en u kunt nu 
      verbinding maken via de Bluetooth-instellingen op uw telefoon.

10. Uw Flowerpots een naam geven. U kunt uw Flowerpots een naam geven in het menu 
      van elke Flowerpot. Druk op het wiel in de rechterbovenhoek. Druk op “naam” en voer
      de naam in die u aan het toestel wenst te geven. Druk op “klaar”.

11. Lichtgroepen. U kunt uw eigen lichtgroepen aanmaken voor twee of meer Flowerpots
      in het menu onder Mijn toestellen. Druk op het icoontje + en hierna op Lichtgroep. Er 
      is nu onder Mijn toestel een nieuwe groep aangemaakt met de naam “Nieuwe groep”.  
      Druk op het icoontje en hierna op het wiel in de rechterbovenhoek. Druk op “Lichten” 
      en kies met welke toestellen in de groep u wilt associëren. Hierna zullen de geselect-
      eerde toestellen samen door de app bestuurd worden.

12. Afmelden. Ga naar Instellingen.

      Druk op Verlaten. Het systeem zal de huidige accountnaam behouden en u hoeft zich 
      slechts af te melden.

Wis het wachtwoord en verlaat het programma. Het systeem zal het vooraf ingestelde 
LUXX-account wissen en er zal afgemeld worden.

13. Bent u uw accountnaam vergeten? Wis het account en start opnieuw.
Druk op de aan-/uitknop op de onderkant van de basis van de Flowerpot en houd hem 
voor 10 seconden ingedrukt. Hierdoor zullen alle accounts gewist worden en u kunt nu 
een nieuw account voor de Flowerpot aanmaken naargelang instructienummer 5 en de 
volgende instructies.

14. Problemen en oplossingen.
Als de Flowerpot niet naar behoren werkt, ofwel na de installatie of tijdens het normaal 
gebruik of op een andere manier, druk dan op de aan-/uitknop op de onderkant van 
de basis van de Flowerpot en houd hem voor 10 seconden ingedrukt. Hierdoor zal de 
verbinding tussen de Flowerpot en het account gewist worden en kunt u een nieuw 
account aanmaken voor de Flowerpot of de verbinding met een bestaand account 
opnieuw tot stand brengen, naargelang instructienummer 5 en de volgende instructies.

BELANGRIJKE MEDEDELING: Wanneer u enkel de batterij gebruikt en wanneer de 
batterij volledig leeg is, moet u vóór gebruik de batterij opladen zoals er hierna gespecifi-
ceerd wordt, zodat de levensduur van de batterij niet verkort wordt.
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Flowerpot van de grootte M      met licht: 2 uur  met luidspreker: 2 uur. 
Flowerpot van de grootte L      met licht: 3 uur  met luidspreker: 6 uur. 
Flowerpot van de grootte XL      met licht: 3 uur   met luidspreker: 6 uur
 
De Flowerpots kunnen via hetzelfde account door meerdere gebruikers gebruikt worden. 
Om de Flowerpot te kunnen bedienen moet de laatste persoon die de Flowerpot bediend 
heeft, zich afmelden voordat de volgende gebruiker toegang krijgt tot de Flowerpot

15. Ga om een Flowerpot te verwijderen van een account naar de instellingenpagina en 
      druk op Toestelbeheer.
      Vind de Flowerpot die u van het account wilt verwijderen en schuif naar links. Druk op 
      Verwijderen.

VERWIJDERING

Batterijen, elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevatten materialen, 
onderdelen en substanties die gevaarlijk voor het milieu en schadelijk voor de 
menselijke gezondheid kunnen zijn, als het afval van de elektrische of elektronische 
apparatuur (WEEE) niet op een correcte manier verwijderd wordt.

Batterijen, elektrische en elektronische apparatuur die gemarkeerd zijn met het 
WEEE-logo (zoals op de linkerkant afgebeeld) mogen niet samen met uw hu-
ishoudelijk afval worden weggegooid. Neem contact op met de afdeling afvalverwi-
jdering van de lokale overheid, aangezien zij in staat zullen zijn om details te geven 
over de recycleopties die beschikbaar zijn in uw regio.

Batterijveiligheid:
Verbrand de batterij niet. Risico op ontploffing.
Laad niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw op.  Als u een batterij ingeslikt hebt, 
win onmiddellijk medisch advies in. Zorg ervoor dat de polariteit van de batterij 
juist is.
Als u het apparaat voor lange tijd niet gebruikt, verwijder de batterij.

Het verpakkingsmateriaal is gedeeltelijk recyclebaar. Verwijder de verpakking 
op een milieuvriendelijke manier door ze naar een openbaar inzamelingspunt te 
bregen
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FLOWERPOT         
Invoer: 5V, 5W-10W

 

                             

NORDIC D´LUXX 
Volmersgade 6
DK-7100 Vejle

www.nordicdluxx.dk
info@nordicdluxx.dk

Vervaardigd in China. 
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WELCOME
You have made an excellent choice with the purchase of this quality NORDIC D’LUXX 
Flowerpot. The product has been manufactured to the highest standards of performance, 
design and quality. We hope you will enjoy the product.

 

The beautiful Danish designed NORDIC D’LUXX Flowerpots have almost unlimited 
usage possibilities, both indoor and outdoor. Flowerpot is supplied in three sizes,
M, L and XL and each size is produced with or without wireless loudspeaker.

NORDIC D’LUXX Flowerpot has built in light and is the obvious choice to be used on 
the terrace, balcony or everywhere indoor. You can adjust the light and color tones or 
use the preprogrammed light settings in the APP. Further on/off timing can be set by 
using the timer-function. 

Both light and sound in Flowerpot are controlled very simple by an APP on your 
smartphone, no matter IOS or Android.

Flowerpot has built in lithium batteries and can be used both wireless and on the 
move. As the product name indicates, you can off course use your Flowerpot as a 
flowerpot, or fill it up with ice cubes and use it as a cooler.* Possibilities are endless.

*For flowerpot size M and L only.

WARNINGS
· This appliance is for household, indoor and outdoor use only
· The Flowerpot is IP65 approved and can be used outdoor according 
 to IP65 specifications
· The adapter is IP44 approved and can be used according to IP44 specifications 
   If used outdoor be sure to protect against water according op IP44 standard
·  Please do not use or store the unit in high temperature or hazardous location. 
 See the general specification
· Please do not submerge the unit into water, as this will ruin the product
· The unit comes with a rechargeable battery, so please do not throw or put 
 it in a fire to avoid explosion
· The warranty for this product is invalid if the product has been tampered, 
 repaired or modified with in any way
·  Do not listen to music in high volume for long time as it may cause 
 damage to your ears
·  If Flowerpot is used without the jack from adapter inserted, remember to insert 
 the included rubber plug into the Charger input to prevent water damage
· We recommend that the Flowerpot is stored inside during winter time
· Silicone plug under base must be in place in order to keep water out
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WARRANTY AND COMPLAINT
In the event that the purchase you have made is faulty, please contact us on 
info@nordicdLUXX.dk for immediate assistance. Faulty product claims made within 
the warranty period will be repaired or replaced free of charge provided that you have 
satisfactory proof of purchase. Warranty period B2B 6 months, retail 2 years. However, 
be aware that the warranty will become null and void if the product is found to have been 
deliberately damaged, misused or disassembled. As the Flowerpot is partly handmade 
small variations might occur in the surface structure and colour, this is normal and is not 
considered as a product failure. As for the leather strap small variations in colour and 
surface may occur, this is normal and is not considered as a product failure. When the 
light is on, shadows from inside of the speaker are visible. This is not a product failure. 

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
· Read, keep and follow all instructions
· Do not use the product for any purpose other than its intended use
·  Do not charge the unit with other unsuitable AC/DC power adaptor, it may 
 cause damage to the unit 
 ·  Stop using the unit and switch of the unit immediately, if you find any overheating   
 situation, strange noise and strange working performance during use
·  Do not drop the unit on floor / ground, as the unit could be damaged and broken
·  Do not use abrasive cleaning solvents to clean the unit. Use a damp cloth for 
 wiping the product
·  Do not place the unit in high temperature, as it will result in an explosion

GENERAL SPECIFICATIONS:
·  Indoor and outdoor use
·  LED multicolour RGBW light 20.000 Hours lifetime
·  Rechargeable Lithium battery
·  Adapter for charging
·  APP control for smart phone IOS or Android
·  Long lasting fracture resistant LLDPE plastic
·  Weather resistant
·  UV resistant
·  Operating temperature – 20 °C to 40 °C
·  Water resistant IP65, adapter IP44
·  Leather carry handle
·  Transmission distance up to 30 meter depending on environment

PRODUCT SPECIFICATIONS:
Flowerpot M with light   
·  Diameter 20 cm
·  Height 16 cm
·  Weight 1 kg
·  Adapter DC 5V/1A
·  Bluetooth V 4.0 
·  Rechargeable 1800 mAh Lithium battery
·  Light time at 50% brightness on full charged battery app 15 hours 
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 100% brightness app 7 hours
·  Charging time up to 2 hours 
·  Food contact approved acc. to EC 1935/2004 and 10/2011
·  LED 20 x 1 W (RGB W)

Flowerpot M with light and speaker
·  Diameter 20 cm
·  Height 16 cm
·  Weight 1,5 kg
·  Adapter DC 5V/1A
·  Waterproof speaker 5W
·  Frequency: 20 Hz – 20000 Hz
·  Sensitivity: -90dbm
·  Signal to noise ratio: ≥75dB
·  Amplifier 5W 
·  Bluetooth V 4.0 
·  Rechargeable 1800 mAh Lithium battery
·  Light time at 50% brightness on full charged battery app 15 hours. 
 100% brightness app 7 hours
·  Music playing time at 50% volume on full charged battery app 4,5 hours. 
 100% volume app 2,5 hours
·  Light and music playing / light time at 100 % brightness/ 100% volume 
 on full charged battery app 2 hours
·  Charging time up to 2 hours 
·  Food contact approved acc. to EC 1935/2004 and 10/2011
·  LED 16 x 0,8 W (RGB W)

Flowerpot L with light
·  Diameter 34 cm
·  Height 41 cm
·  Weight 3.7 kgs
·  Adapter DC 5V/1A
·  Bluetooth V 4.0 
·  Rechargeable 3000 mAh Lithium battery
·  Light time at 50% brightness on full charged battery app 14 hours. 
 100% brightness app 7 hours
·  Charging time up to 3 hours 
·  Food contact approved acc. to EC 1935/2004 and 10/2011
·  LED 30 x 1,5 W (RGB W)
·  Ground spike possibility. Use ground spike with thread M8

Flowerpot L with light and speaker
·  Diameter 34 cm
·  Height 41 cm
· Weight 4.7 kgs
·  Adapter DC 5V/2A
·  Waterproof speaker 15W
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·  Frequency: 20 Hz – 20000 Hz
·  Sensitivity: -90dbm
·  Signal to noise ratio: ≥75dB
·  Amplifier 14 W 
·  Bluetooth V 4.0 
·  Rechargeable 6000 mAh Lithium battery
·  Light time at 50% brightness on full charged battery app 14 hours. 
 100% brightness app 7 hours
·  Music playing time at 50% volume on full charged battery app 6 hours. 
 100% volume app 3 hours
·  Light and music playing / light time at 100% brightness/ 100% volume 
 on full charged battery app 2,5 hours
·  Charging time up to 6 hours 
·  Food contact approved acc. to EC 1935/2004 and 10/2011 
·  LED 30 x 1,5 W (RGB W)
·  Ground spike possibility. Use ground spike with thread M8

Flowerpot XL with light
·  Diameter 44 cm
·  Height 64 cm
·  Weight 4.5 kgs
·  Adapter DC 5V/1A
·  Bluetooth V 4.0 
·  Rechargeable 3000 mAh Lithium battery
·  Light time at 50 % brightness on full charged battery app 12 hours. 
 100% brightness app 6 hours
·  Charging time up to 3 hours 
·  LED 40 x 2 W (RGB W)
·  Water drain for outdoor use
· Ground spike possibility. Use ground spike with thread M8

Flowerpot XL with light and speaker
·  Diameter 44 cm
·  Height 64 cm
·  Weight 5.5 kgs
·  Adapter DC 5V/2A
·  Waterproof speaker 15W 
·  Frequency: 20 Hz – 20000 Hz
·  Sensitivity: -90dbm
·  Signal to noise ratio: ≥75dB
·  Amplifier 14 W 
·  Bluetooth V 4.0 
·  Rechargeable 6000 mAh Lithium battery
·  Light time at 50% brightness on full charged battery app 12 hours. 
 100% brightness app 6 hours
·  Music playing time at 50% volume on full charged battery app 5 hours. 
 100% volume app 2,5 hours
·  Light and music playing / light time at 100% brightness/ 100% volume 
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 on full charged battery app 2 hours
·  Charging time up to 6 hours 
·  LED 40 x 2 W (RGB W)
·  Water drain for outdoor use
·  Ground spike possibility. Use ground spike with thread M8

USER GUIDE
Before use, please remember to tighten the stainless screws for the leather strap, 
as they can be loose after transport.

Please show patience when connecting through the app to the Flowerpot. For connection, 
the device search for all open connections in the area. This may take up to a few minutes. 

1. Download the NORDIC D´LUXX app from Apple Store (IOS) or Google  
 Play (Android) depending on your smart phone solution and install the app.    

2. Plug in the adaptor and charge over 12 hours. It is important for the 
 lifetime of the battery. Now you are ready to start getting to know your 
 NORDIC D´LUXX Flowerpot.

3. First press and hold for 10 seconds the ON/OFF key below the base until 
 the light starts blinking and stops again. Now the Flowerpot is reset and ready 
 for you to make your own and private NORDIC D´LUXX set up.

4. Login and set up of your NORDIC D´LUXX account. Add name by your own 
 choice, use 1- 16 digits / characters for your account name.

 Enter account name of your choice. Press Log on
 Confirm choice of account name by typing the same account name again. 
 Press OK
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5. Connect to Flowerpots: Make sure your Bluetooth connection is ON.
 Go to My device page. Press +
 Press the Light icon and you enter the New device page and the system starts   
 searching for available Flowerpots. 

6. When device code “example 0000300100038315” is shown on screen press the 
 Icon to connect. The system will now bind the Flowerpot to your account and 
 configure the Flowerpot automatically.

7. Go back to My device page and refresh by dragging your finger down on the 
 screen and release.
 You will now see an orange icon. Orange mean you are connected. The Grey icon   
 means you are not connected.

 The device code will also be visible under Devise management. You will find this, 
 by pressing “settings” in the bottom right corner. All your available device    
 codes will be shown here.
   
 For saving power, device will disconnect if not used in 1 minute. The icon of devise 
 will turn grey and go into sleep mode. Reconnect by dragging your finger down on 
 the screen and release. Once connected the icon turns orange again. If you are 
 having trouble reconnecting, please close the app and restart.

8. To use the Light function, press the icon of the Flowerpot you want to operate. 
 You now enter the LUXXLight Menu 
 To turn on the light press the On/Off icon 
 To turn of the light, press the On/Off icon
     
 As standard colour the Flowerpot is set up for warm yellow. To activate press     

 Other preset colours can be activated by pressing to colour icons    
 

 Or press any colour in the colour wheel to activate the colour you prefer

 Use the slide bar Icon                                                             to set light intensity

 The LUXXLight menu has following preset functions:

- Spa Light. Spa light therapy. Press the Spa Light icon and preset light program 
 will start. The light changes between different colours and light intensity changes 
 up and down in a pre-programmed pattern.
- Sunrise. Press the Sunrise icon and the preset light program will start. 
 Light intensity starts from lowest intensity and within 30 minutes increases 
 to maximum light intensity.
- Breathing. Press the Breathing icon and the preset light program will start. 
 Light changes between lowest intensity and maximum intensity over and over again.
- Random. Press the Random icon and the preset light program starts. Colours and   
 intensity changes randomly.
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- Timer. In the Timer function you can program On/Off time for all light function of the 
 App such as Spa Light, Sunrise, Breathing, Random or just any colour 
 and intensity you prefer.

 To program timer function press Timer icon and +
 Set requested time. Choose if only once or every weekday on the sliding bar. 
 Press Set up to enter Light menu. Chose colour, intensity or one of the preset 
 programs and press Done. You will now again see the time you set. Press Done.
 In the Timer menu the On time is now displayed. To enter Off time press +
 Enter Off time and press Set up.
 In Set up menu press Off icon (Icon turn grey when in Off mode) Press Done
 You will now again see the time you set. Press Done.
 In the Timer menu the Off time is now displayed.
 Maximum 5 sets of timer.        

9. Speaker function
 If your Flowerpot has the speaker function you can activate speaker by 
 pressing the Play icon.     
 You will hear a sound from your Flowerpot when speaker is activated.

 The Play icon activates the wireless function in the Flowerpot and you can now go to   
 your Phones Bluetooth setting page where you will find the LUXX speaker in the listed  
 available connections.
 Press the LUXX speaker to connect. Once connected the connection will be 
 programmed into the Flowerpot and Phone and you don’t need to do this step again   
 unless you disconnect for some reason. If so do the same steps again to reconnect.

 The function of the Play icon is to activate the wireless unit in the Flowerpot. 
 The wireless unit consumes a lot of energy so remember to disconnect from the   
 speaker after use. Do so by pressing the ll icon. This deactivates the wireless 
 function in the Flowerpot.

 After connecting to your phone to the Flowerpot you can play music from any of 
 your favorite music sources or directly from your phone.

 If speaker is activated by other users without the NORDIC D´LUXX app can 
 connect to the speaker, simply by going to their Bluetooth settings in their phone 
 and connect to the speaker. All other user must be disconnected from the speaker 
 in order for new user to connect.

 You can also connect to the speaker by pressing the On button under the base of 
 the Flowerpot. This activates the Bluetooth chip in the Flowerpot and you can now   
 connect via Bluetooth settings in your phone.

10. Naming your Flowerpots. You can name your Flowerpots in the menu of each 
 Flowerpot. Press the wheel in the upper right corner. Press “name” and write the 
 name you want to give the device. Press “done”.
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11. Light groups. You can make your own light groups with two or more Flowerpots 
in the menu under My devices. Press the + icon and hereafter Light group. Now a new 
group has been created under My Device called “New group”. Press the icon and 
hereafter on the wheel in the upper right corner. Press “Lights” and choose which 
devices you want to associate in the group. After that, the selected devices are 
controlled via the app together.

12. Log out. Go to settings.
 
 Press Quit. The system will keep the preset account name and just logout.

 Erase password and quit.  The system will erase the preset LUXX account 
 and logout.

13. Forgot your account name? Delete account and start over.
 Press and hold for 10 seconds the On/Off key under the base of the Flowerpot. 
 This deletes all accounts and you can now create a new account to the Flowerpot   
 starting with instruction number 5 and onwards.

14. Trouble shooting. 
 If the Flowerpot does not work properly, either after installing, normal use, or in any   
 other way then press and hold for 10 seconds the On/Off key under the base of the 
 Flowerpot. This delete the connection from the Flowerpot to an account and you can 
 now create a new account to the Flowerpot or reconnect to an existing account 
 starting with instruction number 5 and onwards.

 IMPORTANT NOTICE: When using battery only and battery totally run out of power   
 you need to charge the battery as specified hereafter before use in order not to   
 decrease the lifetime of the battery.

 Flowerpot size M with light 2 hours with speaker 2 hours
 Flowerpot size L with light 3 hours with speaker 6 hours
 Flowerpot size XL with light 3 hours with speaker 6 hours

 The Flowerpots can be used by multiple users from the same account. In order to get   
 control of the Flowerpot last person in control of the Flowerpot must log out before   
 other user can access the Flowerpot.

15. In order to delete a Flowerpot from an account go to Settings page and press 
 Devise management.
 Locate the Flowerpot you want to delete from the account and slide to the left. 
 Press Delete.



Batteries, electrical and electronic equipment (EEE) contain materials, 
parts and substances, which can be dangerous to the enviroment 
and harmful to human health if waste of electrical and electronic 
equipment (WEEE) are not disposed of correctly.

Batteries, electrical and electronic equipment, which are marked with 
the WEEE logo (as shown on left) should not be thrown away with 
your household waste. Contact your Local Authority Waste Disposal 
Department, as they will be able to provide details of the recycling 
options available in your area.

Battery Safety:
Do not burn. Risk of explotion. 
Do not recharge non-recharge-able batteries.
If swallowed seek immediately medical advice.
Ensure correct polarity.
If not used for extended period remove battery.

The Packaging material is partly recyclable. Dispose of the packaging 
in an environmentally friendly way by bringing it to a public collection 
centre.

DISPOSAL
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