
LED STRIP
Brugermanual for Galaxylight LED Strip



Produktintroduktion

Specifikationer

Fjernbetjening

Appen              

01
02
03
04

05
06

Sikkerhedsanvisninger

Vejledning

08
07

Brugsvejledning

Reklamationsret



01 PRODUKTINTRODUKTION

GalaxyLight LED Strip er en 5 meter lang og fleksibel lyskæde  
som du kan sætte fast lige der hvor du ønsker. 

Med den ekstra holdbare tape bånd, har du mulighed for at sætte dit LED Strip på forskellige 
overflader såsom: træ, læder, glas, plastik, væg, loft, vindueskarm osv. 

 
LED Strips kan enten styres via den medfølgende fjernbetjening eller  

en gratis App, tilgængelig i App Store og Google Play. 
 

Når du køber en LED light Strip får du: 
5 meter LED Strip 

Fjernbetjening 
Brugermanual 

Kabler + connector 
 
 



02 SPECIFIKATIONER

LED GalaxyLight Strip bruger strøm 
Max. Strømudgang er 100 W 

LED Strip fungerer under temperaturer mellem -20  55 C 
Synlighedsafstand op til 30 meter 

LED Strip er vandtæt og kan også anvendes udenfor 

Energiklasse A CE RoHS  
certificeret

60 LED lys pr. 
meter

Vægt 36.5 gr



1. Sørg for at du har en internet forbindelse og tilslut dit LED Strip til strøm 
2. Søg efter “Magic Home Pro” appen  

3. Tilmed dig inde i appen 
4. Tryk på “+” knappen øverst i højre hjørne og  

vælg “connect device to Wi-Fi network” 
5. Åbn Indstillinger, og vælg Wi-Fi og tilslut “LEDnetxxxxx”  

(hvis den ikke er tilgængelig så tænd/sluk din LED Strip 3 gange) 
6. Tilslut til din egen internetudbyder. 

Skriv koden til internettet og tryk “complete” 
7. Gå tilbage til appen og nu kan du styre lyset via din mobiltelefon 

03 APPEN



04 FJERNBETJENING

Lysstyrke og  
Hastighed 
Skru op/ned

TændSluk

Flash
Strobe
Fade
Smooth

Ikke dynamiske knapper 
Forskellige farver

Ikke dynamiske farver 
Rød, Grøn, Blå og Hvid



05 SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Bruges under opsyn af en voksen. 
2. Aldrig lad GalaxyLight LED Strip være uden opsyn, imens den er i brug. 
3. Opbevares eller bruges under almindelig temperatur. 
4. Når du bruger produktet udendørs, skal du tage vandforanstaltninger. 
5. Brug ikke produktet for længe, for at undgå ubehag i dine øjne. 
6. Kast ikke med produktet eller være i nærheden af ild for at undgå fare. 
7. Brug ikke barske kemikalier eller stærke rengøringsmidler for at rengøre produktet. 
8. Hvis du ikke bruger produktet i længere tid, kan du med fordel tage det ud af stikkontakten. 
9. Prøv ikke at adskille, reparere eller modificere produktet medmindre du skal koble flere sammen. 
10. Hvis du skal koble flere LED Strips sammen, følg vejledningen. 
 
 


















Start med at tilslutte dit LED Strip til en stikkontakt.   
 
 

06 BRUGSVEJLEDNING

Brug appen eller fjernbetjeningen til at vælge den ønskede indstilling.  
 
 Når du har fundet det sted du vil have dit LED Strip sat op, kan du fjerne  

det stykke papir over tapen, og så kan du nemt klistre dit LED lys lige hvor   
du ønsker det. 
 
 

Tilslut via appen eller brug fjernbetjeningen. 
 
 

Hvis du vil flytte dit LED lys, prøv at fjerne det langsomt fra overfladen for ikke at ødelægge tapen. 
 
Sluk for produktet hvis det ikke er i brug. 



07 VEJLEDNING

GalaxyLight LED Strip kan sættes sammen så du får et længere lys, tilpasset efter dit behov. 
 
Start med at tage dit LED Strip ud af stikkontakten så du undgår at få stød.  
Du kan sammensætte ligeså mange LED Strips du har lyst til. I hver pakke medfølger der en lille connector  
med som gør at du kan koble flere LED Strips sammen. Dette gør du ved at tilslutte enden af dit LED Strip  
sammen med din connector på et andet LED Strip.  
Det er meget nemt, og du får alt det du skal bruge med i pakken. 
 
Du skal klippe mellem lysene. Der hvor der er en sort streg kan du klippe dit LED Strip. 
 
 
 
 

Connector 
 

Klip her 
 
 
 



Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven.  
Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation.  

Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.  
Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen.  

Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen.  
Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at fejlen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger.  
 

Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage.  
Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger. 

Ved returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten, skal varen sendes til: 
 

ShopMovers ApS     Nørre Allé 70F, 1. sal     8000 Aarhus C 
 

Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

08 REKLAMATION



kontakt@galaxylight.dk 
+45 71 78 07 26


