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Æskens indhold:
1 x Galakseprojektor
1 x Fjernbetjening
1 x USB-kabel (150 cm)
1 x Brugermanual

OBS!: Skil ikke produktet ad. 
Produktet er kun beregnet til indendørsbrug.
Produktet skal holdes uden for børns rækkevidde. 
Produktet indeholder LED’er og laserlys, sørg derfor for at produktet ikke lyser 
folk i øjnene, da det kan medføre personskade.

Produktets funktioner:
① USB-indgang: Produktet registrerer automatisk hvis du tilslutter et USB-stik 
(medfølger ikke). Afspilning vil automatisk starte, hvis produktet kan registrere, 
at der er sange på USB-stikket.
② Justér lysstyrken.
③ Micro USB-indgang. Max USB DC 5 V – 2 A
④ Tryk én gang for at skifte til forrige sang. Tryk og hold knappen inde for at 
skrue ned for lyden. 
⑤Tryk én gang for at skifte til næste sang. Tryk og hold knappen inde for at 
skrue op for lyden.
⑥ Tryk én gang for pause eller afspilning. Tryk og hold knappen inde for at 
tænde og slukke for Bluetooth funktionen. 
⑦ Tryk én gang for at skifte imellem Bluetooth.
⑧ Tænd og sluk kontakt.

Opret trådløs forbindelse til højtaleren:
1: Tænd produktet.
2: På din enhed, naviger til list over tilgængelige Bluetooth produkter.
3: Find ”Galaxy light” på listen over tilgængelige enheder og opret forbindelse.

Fjernbetjeningens funktioner:
① Tryk for at tænde og slukke for LED-lyset i produktet.
② Tryk for at tænde og slukke for laserlyset i produktet.
③ Tryk for at tænde og slukke det røde LED-lys i produktet.
④ Tryk for at tænde og slukke det grønne LED-lys i produktet.
⑤ Tryk for at tænde og slukke det blå LED-lys i produktet.
⑥ Tryk for at tænde og slukke det hvide LED-lys i produktet.
(Note: De fire farver kan være tændt to ad gangen for at kombinere de forskellige 
farver).
⑦ Skru op for lyden.
⑧ Skru ned for lyden.
⑨ Skift til forrige sang.
⑩ Skift til næste sang.
⑪ Tryk for at få produktet til at blinke i takt til musikken.
⑫ Skru op for hastigheden på lysets bølgende bevægelser.
⑬ Skru ned for hastigheden på lysets bølgende bevægelser.
⑭ Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at annullere lampens automatiske 
slukke funktion (17 og 20).
⑮ Tryk for at få lampen til at skifte imellem det røde, grønne, blå og hvide lys. 
Laserlyset vil begynde at blinke langsomt.
⑯ Tryk for at få lampen til at skifte imellem det røde/blå, røde/grønne, røde/hvide, 
blå/grønne, blå/hvide og grønne/hvide lys. Laserlyset vil begynde langsomt at blinke.

⑰ Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at få produktet til at slukke efter 1 
time. Produktet giver en lyd når funktionen er slået til. Annuller funktionen ved at 
trykke på 14.
⑱ Juster lysstyrken på LED-lyset (100% - 70% - 40% - 70% - 100%). Tryk flere gange 
for at skifte imellem de forskellige lysstyrker. 
⑲ Tryk for at vælge hvorvidt laserlyset skal blinke langsomt eller være tændt hele 
tiden. 
⑳ Tryk og hold knappen nede i 3 sekunder for at få produktet til at slukke efter 2 
timer. Produktet giver en lyd når funktionen er slået til. Annuller funktionen ved at 
trykke på 14.

Specifikationer:
Bluetooth navn: .........................................................................................................Galaxy light
Rækkevidde:................................................................................................................Op til 10 m
LED output: ....................................................................................................................... 2 x 4 W
Grøn laser: ........................................................................................................................ < 1 MW
Input:...................................................................................................... Max. USB DC 5 V – 2 A
Højtaler: ....................................................................................................................................3 W
Produkt størrelse:............................................................................................Ø 123 x 165 mm
USB-kabel:..........................................................................................................................150 cm
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I tilfælde af problemer eller spørgsmål til produktet, kontakt da 
venligst importøren på: info@nohro.dk eller +45 6913 2121. 

Nohro ApS
info@nohro.dk

Alle registrerede varemærker tilhører 
deres respektive ejere og har intet 

med dette produkt at gøre. 


