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LED-slinga – Bruksanvisning 
Här finner du en bruksanvisning över hur du monterar och använder en LED-slinga på allra bästa sätt. Mer information 

om produkten hittar du här på gemmas.se. Läs noga igenom manualen innan användning, har du frågor kontakta oss 

på info@gemmas.se. Se samtliga våra led-slingor på https://gemmas.se/shop/belysning-159c1.html 

Viktig information gällande din LED-slinga 
Grattis till köpet av din nya LED-slinga! Här nedan följer information om hur du monterar samt använder den 

 Innan fjärrkontrollen kan användas ska du dra ut en liten plastbit för att aktivera batterierna. 
 

 Fjärrkontrollen har 13 olika färgknappar för stationärt ljus och 4 olika möjligheter för hastigheter/byte mellan 

färgerna. Observera att skillnaden mellan färgskiftningar i samma nyans är svår att se innan LED-slingan är 

monterad under ett skåp eller liknande. Den vita knappen ger vitt ljus, men har ett genomslag av LED-slingans 

övriga kulörer så det lyser inte klart vitt. Det är viktigt att du pekar på den vita transformatorboxen med 

fjärrkontrollen, när du ska byta färg, annars fungerar den inte. 

 

 Montering av LED-slingan sker med dubbelhäftande tejp som finns förklistrad på baksidan. 

 

 Montering av transformatorn. 

o Multicolor: 

Kontakten mellan själva slingan och den vita transformatorn ska anslutas med pilarna mot varandra 

sedan ansluter man den vita transformatorn med den svarta.  

o Vit: 

Kontakten mellan själva slingan och den vita transformatorn ska anslutas med en vit kabel med 

kontakt på var sin sida. 

 

 Om du vill korta av slingan är det viktigt att klippa längs markeringarna (de streckade linjerna) 

 

 Om ljusslingan ska användas utomhus eller i vatten, ska slingan klippas av vid den sista markeringen i änden 

(motsatt transformatorn). Ljusslingan kan användas utomhus och i vatten efter att den har kortats av.  

OBS - Transformatorn ska hållas vattentät, eftersom ljusslingan annars kortsluter. 

 

 Man bör inte sätta ihop flera ljusslingor utan att rådföra sig med en elektriker. 

Upplever du problem med din LED-slinga? Gå igenom vägledningen igen steg för steg tills väggdekoren sitter. Får du 
det ändå inte att fungera? Kontakta oss på info@gemmas.se 

Mycket nöje med din LED-sling! 
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