
BRUKERVEILEDNING 

Lyspakke 2  
 

 

Pakken består av: 
1x Teleskopisk lysstativ 
1x Fjernkontroll for styring av lampene 
2x Laser dioder i rødt og grønt 
2x LED discolys med fargeskift i rødt, grønt og blått 
2x LED spot med fargeskift i rødt, grønt og blått 
4x Hvite mikrostrober 

 

 

1. Oppstart 
Sett opp gulvstativet og monter T-bøylen med lampene på toppen. Pass på å skru til godt slik at bøylen sitter fast. 
Underlaget må være rett for å unngå at stativet skal velte. 
 
Sett i strømkabelen og lampene er klare til bruk. 

2. Velg program/modus 
Velg program/modus ved hjelp av trådløse kontrollen eller knappene på baksiden. Displayet viser hvilket program du 
har aktivert.  

 
Fjernkontroll (anbefalt) 
Den enkleste måten å kontrollere lampene er å bruke den 
med følgende fjernkontrollen. Slå på fjernkontrollen ved 
hjelp av bryteren på baksiden. 
 
Trykk på «Auto», «Music» eller «Color» for å velge 
program.  
 
Bryteren «Blackout» slukker alle lampene og  
«- - - - -» vises i displayet. Trykk igjen for å slå på lyset.  

 
 
Manuelt ved hjelp knappepanel 
1. Trykk på «Menu» frem til ønsket modus vises i 

displayet, f.eks «Auto». Trykk «Enter» for å velge 
auto-modus.  

2. Trykk «Up» eller «Down» for å velge ønsket program 
f.eks «AutP» og klikk «Enter».  

3. Trykk «Up» eller «Down» for å velge ønsket 
programnummer f.eks «AP01» og klikk «Enter». 

 
For å gå tilbake klikker du på «Menu». 

Du kan velge mellom følgende programmer: 

Automatisk modus (Aut) 
Lamper Program Programnummer 
Discolys og spot AutP AP01-AP18 

Laser AutL AL01-AL06 

Strober AutF AF01-AF10 

Alle lamper: discolys, spot, laser og strober AutM AM01-A03 

 

Lydaktivert modus (Sou) 
Lamper Program Programnummer 
Discolys og spot SouP SP01-SP18 

Laser SouL SL01-SL06 

Strober SouF SF01-SF10 

Alle lamper: discolys, spot, laser og strober SouM SM01-SM03 

 

Fargemodus (Col) 
Lamper Program 
Alle lamper: discolys, spot, laser og strober CoLo 

 

2. Avslutting 
Trekk ut støpselet og slå av fjernkontrollen. Løsne T-bommen og pakk lampene forsiktig ned i baggen. Slå sammen 
stativet.  

 
 

Spørsmål eller problemer? 

Vakttelefon kontaktes på  

22 12 08 38, tastevalg 9  

 

Dersom servicetekniker reiser ut 

og feilen skyldes at veiledningen 

ikke er fulgt, belastes medgått tid 

samt reise. 

NB! VEILEDNINGEN SKAL LEVERES TILBAKE! 


