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Funktioner: 

ON  produkten startar med senaste färgvalet, första gången startar den med rött sken, så även om det 
gått lång tid sedan senaste användandet. 

OFF  produkten stängs av 

R  rent rött sken 

G  rent grönt sken 

B  rent blått sken 

Övriga färgvalsknappar är en blandning av dessa 3 rena färger men ger inga 
rena färger, färgvalet är en indikation om vilken nyans färgen går mot. 

  Den ljusa knappen ger ett kallt vitt sken. 

FADE  blandar alla färger med en mjuk övergång 

JUMP  blandar alla färger med en hoppande övergång 

SMOOTH går tillbaka till ursprungsläget som är rent rött sken. 

  Dimrar ner styrkan av skenet i fyra steg, detta val går även att 
välja på FADE och JUMP läge. 

  Dimrar upp styrkan av skenet i fyra steg, detta val går även att 
välja på FADE och JUMP läge. 

 

Functions: 

ON  the product starts up with the latest chosen colour, if it is the 
first time to start up or if it has been a long time since the item 
was used, it will start with pure red light. 

OFF  the products turns off. 

R  pure red light 

G  pure green light 

B  pure blue light 

The other colour selection buttons are a mixture of these 3 pure colours but do not give any pure colours, the 
choice is an indication of which hue the colour goes towards. 

The light colour button gives a cold white light. 

FADE  a mix of all colours with a fading transition 

JUMP  a mix of all colours with a jumping transition 

SMOOTH goes back to the original state which is pure red 

Dimming down the brightness of the light in four steps, this choice can also be selected at FADE 
and JUMP mode. 

Dimming up the brightness of the light in four steps, this choice can also be selected at FADE and 
JUMP mode. 
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