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Udpakning og ibrugtagning 
For at spare plads og emballage leveres Stella Sky Two med foden og resten af lampen adskilt. For at samle de 

to dele skal De: 

1. Tage lampefoden ud af pakken og anbringe den på gulvet. 

2. Tage lampens stander/hoved ud af pakken, og lægge den så den 

åbne ende er nær ved hullet i lampefoden. Pas omhyggeligt på, at 

den fjedrende spiralledning inde i standeren ikke ”smutter” ind i 

røret; den er svær at få ud derfra igen! 

3. Sæt stikket for enden af ledningen i lampe-

standeren i hullet øverst på foden som vist 

til venstre. 

4. Der sidder en ”krave” over stikket på 

ledningen: Skru denne fast på det sorte 

stykke omkring stikhullet på lampefoden ved 

at dreje den med uret – vær sikker på at den 

er skruet godt fast, så stikket og ledningen 

ikke kan komme ud af hullet ved et uheld. 

5. Rejs lampestanderen, og anbring den lodret i 

lampefodens åbning som vist nedenfor til 

venstre. 

6. I lampefoden ”møder” 

standeren en fjeder: 

Tryk standeren hårdt 

ned med et fast greb, og 

drej den med uret som 

vist til højre, for at 

“låse” den fast I foden. 

Bemærk: Får De brug for at 

skille lampen ad, skal De til-

svarende trykke lampestanderen ned hårdt ned 

mod fjederen i lampefoden, og dreje mod uret for 

at frigøre den. 

  

! 



Klargøring af fjernbetjeningen 
Fjernbetjeningen bruger et batteri af typen CR2025, som skal anskaffes separat: Dette batteri 

sættes i den lille C-formede holder der ligger i posen sammen med fjernbetjeningen – bemærk 

at den side på batteriet der har et plus-tegn vender opad. Holderen med batteri skubbes ind i 

sprækken i fjernbetjeningens bagende som vist til højre. 

Når batteriet skal udskiftes, skal De trække holderen ud af fjernbetjeningens bagende, skifte 

batteriet ud, og sætte holderen med det nye batteri ind i fjernbetjeningen. 

Fjernbetjeningen er forsynet med en snor og et selvklæbende be-

slag, så den kan ”forankres” på eller i nærheden af lampen, så 

den ikke bliver væk: Pil beskyttelsesfilmen af den selvklæbende 

flade, og tryk den fast på en ren og blank overflade, som vist på 

billederne til venstre. 

Furen på bagsiden af fjernbetjeningen er magnetisk, så den kan 

placeres på lampestanderen som vist herunder: 

  

Klik! 

Bestil nyt batteri hos Lys og lup 

De kan bestille nye batterier af den rigtige type ved at 

scanne QR-koden her til venstre, eller gå til internet-

adressen 

lysoglup.dk/shop/98-batterier/811 



Tilslutning af strøm 
Når De har samlet lampen, kan De stille den hvor den skal bruges. Sæt den medfølgende adapter i en ledig 

stikkontakt (maks. 3 meter fra lampen aht. ledningens længde) og tænd for strømmen på kontakten. Stikket i 

den frie ende af ledningen på adapteren sættes i det lille hul nederst på lampefoden som vist herunder.  

Brug af fjernbetjeningen 
Der er ingen knapper på selve lampen; alle dens funktioner styres fra fjernbetjeningen. 

Illustrationen til højre giver et 

overblik over funktionerne: 

• Lampen tændes og slukkes ved 

at trykke på knappen med det 

røde sol-symbol til venstre. 

• Knapperne med vinkel-symbo-

lerne øverst og nederst bruges 

til at øge eller mindske 

lysstyrken. Der kan vælges 

mellem 20, 40, 60, 80 og 100 

procent af den fulde styrke. 

• Knappen til højre med det lille 

”M” bruges til at veksle mel-

lem tre forskellige farvetoner i 

lyset; der er: 

o En lun, let gylden tone, der minder om lyset fra de gammeldags elpærer af glødelampe-typen, 

o Et neutralt hvidt lys, og 

o En kølig farvetone der minder om dagslyset udenfor. 

Fjernbetjeningen fungerer på samme måde som fjernbetjeninger til tv-apparater mv.; den virker bedst når 

lampen og fjernbetjeningen er indenfor synsvidde af hinanden, og fjernbetjeningens forende rettes mod 

lampens hoved. 

Brug denne knap til 

at vælge mellem tre 

farvetoner i lyset: 

Brug disse knapper 

for at vælge mellem 

fem forskellige lys-

styrker: 

100% 80% 60% 40% 20% 

Tryk her for at tænde 

og slukke for lyset  Lunt Køligt 

Neutralt hvidt 



Justering af lampens højde 
De kan justere lampens højde fra 1 meter og 20 centimeter, til 

1 meter og 80 centimeter. For at justere højden, skal De først 

dreje det rillede stykke øverst på den tykke del af lampestand-

eren mod uret som vist på det første billede til venstre: Der-

ved løsnes den øverste del af standeren, så De kan bevæge 

den op eller ned efter behag. Når lampen har den ønskede 

højde, skal De dreje det rillede stykke med uret, så det 

spændes fast. 

Justering af 

lampehovedet 
Den øverste del af lampens stander er bøjelig, så De kan vippe og dreje lampehovedet 

så lyset sendes hen hvor De ønsker det. Tag blot fast om lampehovedet med den ene 

hånd, og om standerens lodrette del med den anden, og drej/vip lampehovedet som 

vist til venstre, indtil lyset er rettet derhen hvor De ønsker det. 

 


