
 

 

 

 

 

123ink ljusslingor - Extra varmvit och varmvit 

Instruktioner 
 

De 9 ljusprogrammen 

Med den medföljande fjärrkontrollen eller knappen på adaptern kan du enkelt växla mellan de nio olika 

ljusprogrammen. Dessutom kan du med knappen på 4,5V adaptern växla mellan ljusprogrammen eller att aktivera en 

timer (genom att hålla knappen intryckt i tre sekunder). Fjärrkontrollen drivs av ett CR 2025 batteri (både 

fjärrkontroll och batteri ingår). Programmen är följande: 

1. Kombination: Detta program är en kombination av varmvit och extra varmvit belysning och innehåller 

både långsamma toningar och blinkeffekter.    

2. Stadigt (varmvitt): Varmvit belysning utan effekter. 

3. Stadigt (extra varmvitt): Extra varmvit belysning utan effekter.  

4. Slow glow (varmvitt): Varmvit belysning som flimrar långsamt och snabbt.  

5. Slow glow (extra varmvitt): Extra varmvit belysning som flimrar långsamt och snabbt. 

6. Sekvens (extra varmvitt och varmvitt): Växlande extra varmvit och varmvit belysning, flimrande. 

7. Blinkande (extra varmvitt och varmvitt): Växlande extra varmvit och varmvit belysning, snabbt 

flimrande. 

8. Långsam toning (extra varmvitt och varmvitt): Växlande extra varmvit och varmvit belysning, med en 

långsam övergång. 

9. Slow glow (extra varmvitt och varmvitt): Växlande extra varmvit belysning och varmvit belysning, med 

en långsam toning. 

Dimmer på ljusslingorna 

I varje ljusläge kan belysningen även dämpas med hjälp av fjärrkontrollen. Det finns fyra positioner: 100%, 75%, 50% 

och 25%. Genom att trycka på knapparna kan du justera belysningen 25%. 

Inställning av timerfunktionen 

Sätt i kontakten i uttaget och välj önskat ljusprogram. När du väl har valt detta kan du ställa in timern. Det går att 

göra via adaptern eller fjärrkontrollen. Timern ser till att belysningen släcks automatiskt efter 8 timmar. Sedan tänds 

lamporna igen efter 16 timmar. Detta betyder att ljuset tänds igen vid exakt samma tid nästa dag. Så länge timern är 

på fortsätter denna process att upprepas. 

Aktivera timern via fjärrkontrollen: 

För att aktivera timerfunktionen via fjärrkontrollen, tryck på timerknappen. Grönt ljus på adaptern indikerar att 

timern är på. För att stänga av timern, tryck på timerknappen på fjärrkontrollen igen. Den gröna lampan på adaptern 

slocknar då. 

Aktivera timern via adapter: 

För att aktivera timerfunktionen via adaptern, tryck på den svarta knappen på adaptern i 3 sekunder. Den gröna 

lampan indikerar att timern är på. För att stänga av timern, tryck på knappen igen i 3 sekunder. Det gröna ljuset 

slocknar då. 

Exempel: 

Om du har slagit på timern klockan 16:00 tänds belysningen. Belysning släcks 8 timmar senare (kl. 00:00). 

Därefter är belysningen avstängd i 16 timmar för att sedan tändas igen klockan 16:00 nästa dag. 

 

 

Naturligtvis har du 100% garanti på varumärket 123ink. 


