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Bruksanvisning till Manetlampa  
 

Artikelnummer: 504408/504606 
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Förberedelser 
Börja med att packa upp lampan och kontrollera att alla delar finns med och är hela. 

Innehåll 
 1 akvarium  
 2 st maneter  
 1 strömadapter 

 

Montering 
Nedan följer bild- och textinstruktioner för montering: 
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1. Börjar med att ta av plastlocket och den genomskinliga gummikåpan som är under locket på ovansidan 
av tanken. 

2. Placera lampan där den ska vara och fyll tanken med destillerat vatten ända upp till kanten. 

3. Anslut strömadaptern och sätt igång lampan genom att trycka på On/Off knappen. 

4. Tillsätt 2-3 droppar diskmedel i vattnet och låt lampan vara på minst 30 sekunder innan du lägger i 
maneterna. 

5. Sätt maneterna/fiskarna upp och ner i tanken, ta hjälp av ett sugrör eller liknande. Det kan bildas små 
luftbubblor, försök att få bort dessa med hjälp av sugröret så att maneterna/fiskarna kan simma.  

6. Sätt tillbaka gummikåpan och plastlocket. 

7. Tänk på att placera lampan på en plan yta och utom räckhåll för barn. 

 

Användning  

ON/OFF: 

För att aktivera lampan i automatisk färgskiftning tryck på ON. För att stänga av lampan tryck på OFF. 

SELECT: 

Vill man inte ha automatisk färgskiftning väljer man en utav de fem färgerna med hjälp av SELECT knappen. 

Lampan har en inbyggt timer som gör att den stänger av sig efter 4h. Låt lampan vara avstängt i en timme 
innan du sätter på den igen. 

Underhåll  

Manetlamporna torkas av med lätt fuktad trasa.  

Vi rekommenderar användning av destillerat vatten för att undvika algbildning. Vid behov ska vattnet bytas. 

 

Tekniska data 
504408 Manetlampa rund Mått: H 35cm, Ø 14cm  

504606 Manet  Mått: H 28cm B 24 cm D 10cm 

Lampan drivs med en 4.5V lågvoltstransformator. 

 

Miljö 

När produkten är uttjänt 
Lampan innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall. 

Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den. 

 


