Bruksanvisning till Spegelboll och spegelbollsmotor
Motorn är framtagen för att långsamt rotera spegelbollar och lättare mobiler i upplevelserum. (1 varv / 4 min).
Det kan vara svårt att uppfatta rörelsen när man betraktar motorns axel, men detta medger ett lugnt ljusspel, även i större rum.
Spegelboll / mobil fästs på motorns axel med “nyckelring“ eller på annat säkert sätt, genom det lilla tvärgående hålet.
Strömförsörjning: I motorns skyddskåpa finns kontaktingång för anslutning av kabeln från den medlevererade
transformatorn. OBS! Endast denna transformator eller exakt likvärdig dito, får användas.

Val av ljus: Smalstrålande ljuskällor lämpar sig bäst för belysning på spegelklot. På KOM I KAPP finns ändamålsenliga
spotlights med starkt ljus som är förberedda för applicering av färgfilter. Detta ger stor valfrihet att med ljusets färg förändra
rummets atmosfär och karaktär. Speciella lampor med roterande färgfilter finns också. Ljusstyrkan gör det möjligt att placera
våra spotlights långt ifrån spegelklotet.
-Tänk på att läckra effekter även skapas med effektprojektorer med roterande oljehjul och liknande.
Montering: Innan Du bestämmer var spegelklotet skall hänga i rummet, föreslår vi att Du tar dig god tid att pröva vilka
ljuseffekter som skapas med aktuella alternativ för såväl spegelboll som spotlights. Ibland är det finast med spegelbollen
centralt i rummet, men det kan också vara läckert att placera det i ett hörn med spotlights monterade i hörnet. Om mycket
ljusreflexer på golvet önskas, skall spegelbollen belysas underifrån. Önskas reflexerna i taket måste ljuset komma ovan ifrån
etc. Tänk på att skapa användbara kombinationsmöjligheter som kan avnjutas från olika platser i rummet.
• Skruva fast motorn i taket genom de härför avsedda fäst öronen på skyddskåpan. Locket skall vara på plats. Var
uppmärksam på att inte skruven dras för hårt så att plasten skadas. Takets material och konstruktion avgör vilka skruv
som skall användas. Kontrollera att motorn sitter fast på ett betryggande sätt innan spegelbollen / mobilen hängs i.
• Anslut transformatorn till eluttag. Om transformatorns standardkabel inte är tillräckligt lång eller har fel färg, kan vi
tillverka sådan efter era önskemål.
Att notera: Då motorn är av kolmotortyp, finns liten risk att den skulle kunna störa radio-och/eller TV mottagare.
Strömstyrkan är mycket låg och risken för sådan störning, är mycket liten. I de tester vi har utfört, har någon störning av
sådan mottagare aldrig framkallats. Skulle störning ändock ske, åtgärdas detta genom att öka avståndet mellan motor och
mottagare.
Viktigt: Specialmotorn och transformator är avsedda för inomhusbruk och skall ej användas i miljöer med hög luftfuktighet.
Skyddskåpan rengöres utvändigt med lätt fuktad trasa med tvålbaserad tvättlösning. Fukt får under inga omständigheter
tränga innanför höljet. Torka med mjuk och torr trasa.
Det är ej tillåtet att fästa någonting i axeln som väger mer än 2,4 kg. Kontrollera regelbundet att axeln sitter ordentligt
fast. Häng klotet på ett sådant sätt att ingen person riskerar att få det på sig, om motor eller upphängning skulle gå sönder.
Varning! Sinnesintryck kan orsaka kramper hos epileptiker. I iakttag därför alltid största försiktighet och lämna ej
handikappade utan ständig tillsyn. Se till att alla hjälpare är informerade om detta.
Var också uppmärksam på att alla effekter inte bör startas samtidigt. För många gravt hjärnskadade är det bra att kunna
renodla effekterna som lämpligen introduceras en och en. Det kan t.ex. ibland bli för mycket intryck med ljusfält som rör sig
i rummet samtidigt som dessa byter färg.
Att notera: Då motorn är av kolmotortyp, finns en liten risk att den skulle kunna störa radio-och/eller TV mottagare. Strömstyrkan är
mycket låg och risken för sådan störning, är mycket liten. I de tester vi har utfört, har någon störning av sådan mottagare aldrig framkallats.
Skulle störning ändock ske, åtgärdas detta genom att öka avståndet mellan motor och mottagare.

Specialmotorn är CE-märkt.
Ingående komponenter: Motor m. skyddskåpa och Lock till dito. Transformator 11,6V och kabel.
Tillval:
100339
100226
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