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Introduktion
Det är vår förhoppning att Sinnenas skog skall ge Er skön avslappning, stimulans och komma till stor nytta
och glädje.
Innan Sinnenas skog fiberoptikfäste tas i bruk, är det viktigt att alla berörda tagit del av denna
bruksanvisningens innehåll.

Förberedelser
Börja med att packa upp alla paket och kontrollera att alla delar finns med och är hela.
Kontrollera att det finns ett el-uttag i närheten för att koppla in LED-ljuskällan.

Innehåll
En Sinnenas skog takfäste består av följande delar:
• 1 st vitlackad träplatta med små förborrade hål
• Brickor/skruv/muttrar och kedjor för upphängning

Underhåll
Den lackade träplattan är avtorkningsbar med ett milt rengöringsmedel.

Montering
Tag reda på var bärande reglar sitter så att träplattan förankras säkert med hjälp av kedjorna. Om inte
bärande reglar finns, kontrollera att det är säkert att montera på önskvärd plats.
Det är enklast att montera kedjorna först och sedan skruva fast träplattan när alla trådar är på plats.
Lägg fibersvansen mitt på träplattans ovansida (den sida som kommer upp mot taket) och börja trä en
fibertråd i varje hål. Börja från mitten och gå utåt kanterna. Skruva fast fibersvansen i LED-ljuskällan enligt
bruksanvisningen Interaktiv LED-ljuskälla artikelnummer: 503707.
När ljuskällan och fibersvansen är på plats kan träplattan fästas i de hängande kedjorna.

Att tänka på
Tänk på att placera Sinnenas skog fiberoptikfäste så att ingen kan skada sig på eller fastna i trådarna.
Fästet och fibertrådar bör hanteras varsamt och inte utsättas för kraftiga ryck.

Miljö
När produkten är uttjänt
Träplattan till Sinnenas skog består endast av trä i MDF
Din kommun kan lämna information om vart du kan lämna in den.

Tekniska data
Storlek:

100x100 cm

Vikt:

17,5 kg inkl. ljuskälla och fibersvans
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