
 

Brugsanvisning LED strip 

 

Tillykke med din nye LED strip/LED bånd fra Gemmas 

Før fjernbetjeningen kan tages i brug skal det lille plast stykke trækkes ud og herefter er fjernbetjeningen 

aktiveret. 

Fjernbetjeningen til den farvede LED strip har 13 forskellige farveknapper, hvor lyset er stationært, samt 4 

forskellige muligheder for hastigheder/skift mellem farverne. Hvis du skifter mellem farverne før du 

monterer LED stripen vil det ligne at der ikke er forskel på farverne. Dette vil ændre sig når du sætter 

stripen op. Den hvide knap giver hvidt lys, men de farvede pærer gør at lyset virker farvet. Det er vigtigt at 

du peger på den hvide transformer boks med fjernbetjeningen, når du skal skifte farve, ellers vil den ikke 

virke. Fjernbetjeningen til den hvide strip har knapper til forskellige blinke funktioner og til forskellige 

lysstyrke. 

På den farvede LED strip skal stikket mellem selve kæden og den hvide transformer sættes sammen med 

pilene over for hinanden. Herefter sættes den hvide transformer og den sorte transformer sammen. På den 

hvide LED strip er det en lille hvid ledning med en lille kasse der skal sættes mellem stripen og 

transformeren. 

Transformeren skal holdes vandtæt, da lys kæden ellers brænder af. 

Hvis der skal afkortes i længden af lyskæden er det vigtigt at klippe på markeringerne (de stiplede linjer) 

Hvis lyskæden skal bruges udendørs eller i vand, skal kæden klippes af på den sidste markering inden 

stikket i enden (modsat transformeren). Lyskæden kan sagtens bruges udendørs og i vand efter den er 

blevet klippet af i længden. 

Der må ikke sættes flere lyskæder sammen uden at have konsulteret en elektriker 

Du er velkommen til at besøge vores hjemmeside www.gemmas.dk og se alle vores spændende varer. Og 

du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev og få en masse eksklusive tilbud, nyheder før andre og være 

med i sjove konkurrencer. Du kan tilmelde dig på vores side, eller ved at klikke her: Tilmeld til nyhedsbrev 
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