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Vejledning for fjernbetjening til MySun-pærer 
Bemærk: Fjernbetjeningen til Deres MySun-pærer kan bruges til at styre indtil fire separate 

grupper MySun-pærer. Før den kan tages i brug, skal pærerne være knyttet til en af disse 

fire grupper – mere herom i afsnittet ”Opsætning af grupper” på modstående side. 

Daglig brug 
De to runde knapper         

og         i den ”spidse” 

ende af fjernbetjeningen 

bruges til at tænde og 

slukke for alle Deres 

MySun-pærer på én 

gang: Tryk på         for at 

tænde, og på         for at 

slukke. 

I den ”stumpe” ende af 

fjernbetjeningen findes 

fire nummererede gruppeknapper, som svarer til de fire grupper man kan inddele sine 

MySun-pærer i. Hver knap har et        i den ene ende, og et         i den anden. Tryk på 

på en af gruppeknapperne for at tænde de MySun-pærer der er knyttet til den pågæld-

ende gruppe, og på        for at slukke for MySun-pærerne i denne gruppe. 

Justering af lysstyrke 
Den sorte, ringformede knap i midten bruges til at skrue op og ned for lysstyrken, og juste-

re lysets farvetemperatur. Bemærk de fire grå pletter, som markerer de steder hvor man 

kan trykke på denne knap. 

 Tryk på den øverste plet for at 

skrue op for lysstyrken 

 Tryk på den nederste plet for at 

skrue ned for lysstyrken 
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Tænd/sluk for alle 

MySun-pærer. 

Tryk på… 

         for at tænde 

         for at slukke 

Tænd/sluk for en 

gruppe af 

MySun-pærer: 

Tryk på… 

         for at tænde 

         for at slukke 
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Tryk her 

for at 

skrue ned 

for lyset 

Tryk her 

for at 

skrue op 

for lyset 



Justering af farvetemperatur 
 Tryk på den venstre plet for at gøre 

lyset mere rødligt/gulligt (lavere 

Kelvin-tal) 

 Tryk på den højre plet for at gøre 

lyset mere køligt/blåligt (højre 

Kelvin-tal) 

Lysstyrke og farvetemperatur for 

grupper 
Den runde knap for lysstyrke og farvetem-

peratur påvirker den gruppe, hvis tænd-

knap De senest har betjent: 

 Efter at De har tændt for alle MySun-pærer med knappen         i fjernbetjeningens 

”spidse” ende, kan den sorte, ringformede knap bruges til at justere lysstyrke og 

farvetemperatur for alle de tilknyttede MySun-pærer. 

 Efter et tryk på         på en af de fire gruppeknapper i fjernbetjeningens ”stumpe” 

ende, justerer den sorte, ringformede knap kun MySun-pærerne i den pågældende 

gruppe, mens de øvrige MySun-pærer ikke påvirkes. 

Opsætning af grupper 
Med fjernbetjeningen kan De inddele Deres MySun-pærer i indtil fire grupper, og derefter 

tænde/slukke og justere lysstyrke og farvetemperatur individuelt for hver gruppe. 

For at knytte en MySun-pære til en af de fire grupper, skal De først sikre at strømmen til 

MySun-pæren er afbrudt i mindst 10 sekunder. Hav derefter fjernbetjeningen parat, og 

tænd for strømmen til MySun-pæren, samtidig med at De trykker gentagent og hurtigt på 

       på den af de fire gruppeknapper, som den pågældende pære skal tilknyttes. Når pæren 

har ”forstået” at den er meldt ind i en gruppe, vil den blinke langsomt mellem stærkt og 

svagt lys nogle gange. Herefter kan denne pære tændes/slukkes/justeres som omtalt 

ovenfor. Gentag proceduren for hver enkelt MySun-pære, indtil alle pærer er knyttet til en 

gruppe. 

Hvis en pære ikke reagerer på at blive meldt ind i en gruppe, betyder det at den allerede er 

meldt ind i en gruppe. Prøv gruppeknapperne en efter en, for at se hvilken gruppe pæren 

er med i. Gentag derefter ovenstående procedure med den relevante gruppeknap for at 

melde pæren ud af den pågældende gruppe. 
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Tryk her 

for et 

varmere 

(mere 

rødt) lys 

Tryk her 

for et 

koldere 

(mere 

blåt) lys 


