
Brugermanual for Galaxylight lampe



Produktintroduktion

Specifikationer

Sikkerhedsanvisninger

Brugsanvisning

01
02
03
04
05

06

Fjernbetjening

Opladning

08
07

09

Vedligeholdelse

Funktion

Knapper

10 Reklamationsret



GalaxyLight er en galakse lampe som kan bruges af alle.  
Lampen lyser i forskellige 

farver, mønstre og størrelser. 
 

Den kan også afspille musik, du skal blot tilkoble  
den til din enhed via Bluetooth. 

 
Du skal oplade den med den medfølgende oplader  

men den virker også uden ledning. 
 

Lampen kommer i en æske med: 
- Fjernbetjening 

- USB kabel 
- Dansk Brugermanual

01 PRODUKTINTRODUKTION


















Galaxylight lampen er er en lampe som kan bruges til at skabe 
et galaktisk paradis i ethvert rum. 

Lyset kan bruges til blandt andet afslapning og underholdning. 
 

Lyset har en automatisk funktion som gør at  
den slukker selv efter 4 timers afspilning. 

 

02 SPECIFIKATIONER

 
Strømforsyning - USB DC5V/2000mA 

 
RoHS CE- certificeret

 
Max. strøm: 4*1W 

 
Driftstemperatur: -10 C   40 C  

 
Projektion afstand: 5  50 m2  

Størrelse 14.5cm x 14.5cm x 7cm

 
Laser - Klasse 2 Laser output: max. 1 mW



03 BRUGSANVISNING

1. Pak lampen ud og tænd for den ved at trykke  
på fjernbetjeningen på ON/OFF knappen. 

 
2. Hvis den mangler strøm kan du sætte den til opladning. 

 
3. Aktivér din Bluetooth på din mobiltelefon og opret forbindelse med “CT12”  

 
4. Du kan også bruge den uden Bluetooth. 

 
5. Brug enten knapperne eller fjernbetjeningen til at ændre 

farver, mønstre og laser. 
 

6. Når du er færdig med at bruge den, husk at slukke for den så den ikke står tændt. 
 

7. Læg den tilbage i den medfølgende æske for sikker opbevaring. 



04 SIKKERHEDSANVISNINGER

1. Læs alle sikkerhedsanvisningerne omhyggeligt for bedre at  
udnytte lampen og få en god oplevelse inden brug.  
2. Bruges under opsyn af en voksen.  
3. Brug ikke GalaxyLight under vand eller i forbindelse med vand. 
4. Når du bruger den udendørs, skal du tage vandforanstaltninger. 
5. Brug ikke dette produkt i et vådt miljø i lang tid. 
6. Brug ikke dette lysende produkt længe, for at undgå ubehag i dine øjne. 
7. Opbevares eller bruges under normal temperatur. 
8. Kast ikke med lyset eller være i nærheden af ild for at undgå fare. 
9. Du må ikke adskille, reparere eller modificere produktet af dig selv. 
10. Brug ikke barske kemikalier eller stærke  
rengøringsmidler til at rengøre produktet. 
11. Hold GalaxyLight væk fra væsker og varmekilder. 
12. Der må ALDRIG kigges direkte i laseren eller lampen. 
13. Skal helst ikke bruges i mere end 4 timer ad gangen. 
 



05 FJERNBETJENING

Tænd/Sluk

Skru op for lysstyrken
Skru ned for lysstyrken

Multifarvet fade

Multifarvede  stjerner

Lysstyrken fader

2 timers afspilning

Grøn stjernehimmel

Monokrom valg af stjerne farve

Blå stjernehimmel

Stjernerne bevæger sig hurtigere Stjernerne bevæger sig langsomt

Sluk/tænd for stjernerne

Tænd og sluk for stemmestyring1 times afspilning

Rød stjernehimmel

Tænd/Sluk for stjernerne

Skift mønstrerne på stjerner



Du oplader produktet ved at tilslutte enheden til  
USB indgangen og derefter tilslut den til en stikkontakt. 

 
Den lyser rød hvis den mangler strøm, og grøn hvis den er fuldt opladt. 

 
Enheden er fuldt opladt inden for 3-4 timer. 

 
Indbygget 2000 mAh lithium batteri, kan enheden  

holde op til 3-4 timer med fuld strøm. 
 

06 OPLADNING



Hvis du skal rengøre GalaxyLight, sluk den først og tag den  
ud af opladeren, hvis den er til opladning. 

 
Brug en fugtig klud til at rengøre GalaxyLight  

og tør efter med en blød klud. 
 

Må ikke komme i kontakt med sand, vand, støv og varme. 
 

Brug æsken for sikker opbevaring.

07 VEDLIGEHOLDELSE



08 FUNKTION
1
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3

4

5

6

KNAP 4 
Strøm indikator 
Når lampen er til opladning vil den vise rød. 
Når den er fuldt opladt, viser den grøn. 

KNAP 5 
USB indgang til opladning (på siden af lampen) 

KNAP 6 
Infrarød sensor 
 



09 KNAPPER

KNAP 2 
Tryk 1 gang: Himlen fader og måneden forsvinder 
Tryk 2 gange: Himlen bevæger sig og månen lyser op 
Tryk 3 gange: Himlen stopper med at lyse og månen lyser op 
Tryk 4 gange: Flyt himlen og sluk for månen 

KNAP 1 
Tryk 1 gang: Stjernehimlen, månen og laseren rykker sig (Bluetooth mode) 
Tryk 2 gange: Stjernehimlen, månen og laseren rykker sig langsommere 
Tryk 3 gange: Blå himmel og måne, skiftevis ændrede stjernelys 
Tryk 4 gange: Månen og laseren  forsvinder  
Tryk 5 gange: Kun laser, den fader langsomt 
Tryk 6 gange: Den slukker. Du kan også trykke og holde i 2-3 sec for at slukke den.

KNAP 3 
Når GalaxyLight ikke er tilsluttet Bluetooth: 
Tryk 1 gang: Lampen bliver mørk 
Tryk 2 gange: Lampen er mørkest 
Tryk 3 gange: Tilbage til det lyseste 
Når GalaxyLight er tilsluttet Bluetooth: 
Du skal trykke på knappen for at starte musikafspilningen 
Du kan slukke for musikken ved at trykke på knappen 
 



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.

10 REKLAMATION



kontakt@galaxylight.dk 
+45 71 78 07 26


