
 

                 Version 210205  
  

                         
   Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg,Tel: +46 340-666870 

www.komikapp.se 

Bruksanvisning 

 
Produktfakta 
Artikelnummer: 504793 
Modell: Ljusregn 
Mått: 1000x1500 mm 
Vikt: Ca 20 kg 
Material: Motivlackad spånplatta med förborrade hål. 
Kedjor och brickor i metall för montering. 

 

 
Exempelbild 

 
 

Användningsområden 

Som sinnestimulerande ljuseffekt med möjlighet till 
interaktivitet. Taktil och visuellt stimulans.  
 

Så använder du Ljusregn 
Fästet monteras i taket. Möjliga placeringar är ovanför 
en sitt- eller liggmöbel alternativt placeras den mitt i 
rummet och utgör då en central ljuskälla för rummet. 
Beroende på vilken upplevelse man skall få kan man  
välja olika längder på fiberoptiken (säljes separat).  

 

Rengöring 
Avtorkning kan ske med mjuk torr dammduk eller 
dammsugning. Kemikalier eller vatten får ej användas.  
 

Säkerhets och varningsinformation 
För alla våra sinnestimulerande produkter 

rekommendars att användare inte lämnas ensamma 

med produkten då man vanligen behöver stöd under 

användandet samt för att undvika säkerhetsrisker.  

Slutgiltig bedömning för lämpligheten i att använda 

produkten görs av stödperson. Användning av våra 

produkter skall alltid ske under uppsikt av ansvarig 

vuxen. 

 

Montering skall ske av fackman för att säkerställa rätt 

infästning.  

 

 

 

Montering 
Montering skall ske i bärande struktur såsom betong 
eller lämpliga bärande reglar som klarar 
punktbelastning av produkten samt belastning som 
kan uppstå om användaren drar kraftig i fiberoptiken.  

Säkerställ att det finns ett strömuttag i taket nära den 
placering du väljer.  

1. Montera kedjorna och fästdetaljerna på 
träplattan. Trä bult genom de fyra stora hålen i 
träplattan och fäst med bricka och mutter på 
undersidan.  

2. Lägg fibersvansen mitt på träplattans 
ovansida. Enklast görs detta moment innan 
fästet monteras i taket.  Trä nu fibertrådarna 
genom de förborrade hålen. Börja från mitten 
av träplattan och börja använda de trådar som 
sitter i mitten av fibersvansen. Jobba dig utåt 
tills alla trådar är genomförda.  

3. Skruva fast fibersvansen i ljuskällan som 
säljes separat. Ljuskällan kan ligga löst 
ovanpå träplattan förutsatt att den är 
fastkruvad i fibersvansen och därmed 
säkerställer att den ligger kvar.  

4. När ljuskällan och fibersvansen är på plats 
kan träplattan fästas i de hängande kedjorna.  

5.  

 

Passande Tillbehör 
Det finns flera olika tillbehör som kan användas 
tillsammans med Ljusregnet.  
 

- Fiberoptiksvansar i olika utföranden och 
längder 

- Ljuskälla 
- Trådlösa kontroller av olika slag för att 

möjliggöra interaktivitet.  
 
Gå in på vår hemsida för att hitta inspiration.  
 
 
 
                 


