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ACQ-MUSICLIGHT9-DIM 

 
 

 

 

 

 

 

Tack för ditt förstroende och köp av vår produkt. 

Vi är själva stolta över vår produkt och har stort förtroende i vår design så vi ger hela 

3 års fabriksgaranti på LED-lampor och konstruktion samt 1 års fabriksgaranti på det 

inbyggda uppladdningsbara batteriet. 

Fabriksgarantin gäller för konstruktions- och tillverkningsfel och gäller vid normalt 

bruk varför t.ex. överdrivet vridande/böjande av lampans hals inte täcks av garantin. 

 

Vi har valt att göra vår ACQ-MusicLight9-DIM så lättskött som den någonsin kan bli 

och har därför bara en knapp som styr dess funktion. 

 

 

 

Allmänna funktioner: 

 9 stycken högintensiva vita ”dagsljus-LED” som sitter på ett A4 brett 

lamphuvud och ger ett behagligt ljus med samma färgtemperatur som en solig 

dag (ca 5000° K) 

 9 stycken specialdesignade linser med 60° spridning framför varje LED ger ett 

helt jämt ljus över en hel liggande A3 sida eller partitur 

 Inbyggt Li-Ion batteri på 1Ah ger minst 10 timmars drift per laddning 

 Inbyggd dimmer gör att ljusstyrkan kan justeras i 4 steg (25, 50, 75 och 100%) 

samt av för att enkelt kunna anpassas så att omgivningen/publiken inte störs 

 Kraftig klämma med ett gap på hela 35 mm gör att ACQ-MusicLight9-DIM 

kan placeras på notställ, pärmar, sångböcker, etc 

 Den inbyggda elektroniken är anpassad till att kunna ladda batteriet från både 

den medföljande laddaren och ett standard USB 2.0 uttag på en dator 

 Flexibel 220mm lång hals medger att lampan kan justeras i valfritt läge 

 Smart ”läpp” under lampan gör att ströljus slipper störa omgivningen 

 Kompakt storlek och låg vikt gör den enkel att transportera  

 Levereras tillsammans med en skyddsväska, laddkabel och laddare 
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ACQ-MusicLight9-DIM - Användarinstruktion 

 

När ACQ-MusicLight9-DIM levereras är batteriet uppladdat till ca. 50% för att 

undvika skador på batteri och elektronik i transporten. Därför skall lampans batteri 

laddas fullt innan den används första gången utan att vara igång. 

Bredvid startknappen på fotens ovansida (se bild) sitter uttaget till laddaren. Den 

medföljande kabeln har en rund kontakt som passar i uttaget och en standard USB A-

kontakt som passar i den medföljande laddaren alternativt en dators USB-uttag. 

När lampan laddas kommer indikatorlampan på laddaren 

att tändas under tiden som laddningen pågår. När 

batteriet är fulladdat kommer indikatorn att släckas 

varvid ACQ-MusicLight9-DIM är redo att användas.  

OBS! Att inte ladda upp batteriet fullt före första 

användningen kan kraftigt förkorta batteriets livslängd. 

 

ACQ-MusicLight9-DIM har även konstruerats så att den 

kan användas samtidigt som den laddas. Därför kan den 

köras med laddaren i hela tiden så länge som batteriet 

emellanåt tillåts att laddas ur.  

Lampan kommer hålla en konstant ljusstyrka under hela batteriets drifttid varvid den 

automatiskt stängs av. Lampan kan sedan inte startas förrän laddaren anslutits och 

batteriet återladdats i ca. 10 minuter, detta för att förlänga livslängden på batteriet. 

 

ACQ-MusicLight9-DIM startas genom att tryckknappen på ovansidan av foten (se 

bilden ovan) kort trycks in en gång varvid lampans ljusstyrka är 100%. Vid 

upprepade tryckningar på knappen kommer ljusstyrkan minskas i 25% steg till 75%, 

50%, 25% och därefter helt avstängd vid den femte 

tryckningen. Om knappen hålls inne, kommer lampan inte 

tändas därför vi har konstruerat den för att i möjligaste mån 

undvika oavsiktlig start om något ligger emot tryckknappen. 

Justeringen av ljusstyrkan används för att anpassa lampan till 

olika förhållanden, t.ex. på en i övrigt mörklagd scen. Vid 

detta tillfälle är det lämpligt att justera ned ljuset till t.ex. 50% eller 25%. 

Vi har även konstruerat lampan för att inte flimra i t.ex. video- eller TV-kameror. 

 

OBS! 

När batteriet uppvisar en kraftigt minskad kapacitet (med andra ord när drifttiden 

mellan laddningarna har förkortats avsevärt), kan det bytas ut mot ett nytt på vår 

serviceverkstad till självkostnadspris.  

Vi har även sett till att en normalhändig person kan byta batteriet om man så vill.  

Kontakta oss för ytterligare instruktion samt pris på ersättningsbatteri. 


