
 

 

 
 
Hur man använder  

Ape Labs LightCan och MAXI. 
 
Ape Labs levereras i ett Case med 12st LightCan, eller 6st MAXI och 2st Fjärrkontroller. 
LightCan levereras även med 3 olika linser till varje lampa. 
Lamporna laddas genom att sätta ned lamporna i caset, och koppla in caset till ett vägguttag med den 
medföljande strömkabeln. 
 

Slå på/av Lampan 
Lamporna startas/stängs av genom att hålla in knappen på lampan i ca. 1 sekund. 
 
 

Gruppstyrning 
Ape Labs kan styras i upp till 4 olika grupper 
med den medföljande fjärrkontrollen 
 
När lampan startas kommer en utav dom 
4 dioderna på toppen av fjärrkontrollen 
blinka för att indikera vilken grupp som 
denna lampa är bunden till. 
 
För att ändra grupp trycker man på [Group] på 
fjärrkontrollen precis när du startar lampan, 
och stegar sig fram till den grupp man 
vill ha lampan i. 
 
När alla lampor är inställda på den grupp man vill ha 
så väljer man sedan grupp med fjärrkontrollen genom 
att klicka på [Group] för att styra den gruppen. 
(För att styra alla grupper samtidigt, tryck och 
håll ned [Group] -knappen i cirka 2 sekunder.) 
 
 

Program 
1 Vit 11 Magenta 

2 Röd 12 Röd Pastell 

3 Orange 13 Grön Pastell 

4 Gul 14 Blå Pastell 

5 Lime 15 Blå > Röd Växlande 

6 Grön 16 Magenta > Vit Växlande 

7 Cyan 17 Vit > Blå Växlande 

8 Cyan – Blå 18 Röd Pastell > Grön Pastell > Blå Pastell Växlande 

9 Blå 19 Gul > Magenta > Blå Växlande 

10 Blå – Magenta 20 Rainbow Växling 

(Ett långt tryck på respektive Programväljare på fjärrkontrollen växlar till det första respektive det sista 
programmet. Ett långt tryck på [Långsammare/Stopp] stoppar en blixteffekt respektive en färgväxling.) 
 
 
 

Vald Grupp 

Musikstyrning 

Group 

Dimmer - Ljusare 

Dimmer - Mörkare 

Program - Nästa

 

Program - Tidigare

 

Tänd/Släck  

Snabbare 

Långsammare/ 
Stopp 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Musikstyrning 
 
För att få lamporna att blinka till musiken så trycker man på knappen markerad med en mikrofon. 
I detta läget använder varje lampa en inbyggd mikrofon som lyssnar till musiken och blinkar i takt. 
För att avsluta musikläget, tryck på mikrofon-knappen en gång till. 
 
 
 

Linsval (Gäller endast LightCan) 
 
 
Du kan byta linsen genom att skruva loss metallringen ovanpå linsen. 
Beroende på linsen kan olika ljuseffekter skapas: 

 
Notera! 
Effektlinsen och Frostfilter använder en tunn aluminiumring som skruvas på, denna ring kan vara 
något ömtålig. Vid byte av lins måste försiktighet tas för att inte skada gängorna. 
 
 
›Effektlins: Effektlinsen producerar en ljusstråle med hårda kanter. 
Viktigt: Linsens grova sida måste vara utåt. 
 
›Frostfilter: Det frostade filtret distribuerar ljuset i alla riktningar. 
 
›10-graders lins: 10-graders linsen ger en smal stråle med mjuka kanter. 
(Detta är den större av dom tre modellerna) 
 
 
 

 
Effektlins Frostfilter 10-graders lins 

 


