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Introduktion 

Luft istället för vatten är vårt senaste tillskott bland bubbelrören. Det är vår förhoppning att detta luftrör 
skall ge Er skön avslappning, stimulans och komma till stor nytta och glädje. 

Luften i Hurricane får de små polystyrenkulorna att flyga runt i röret. Luftröret är bra för miljöer som inte 
får ha vattenrör. 

Innan Hurricane 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. 

Innehåll 

Ett luftrör består av följande delar: 

• 1 st plaströr med integrerad cirkulationsrör 

• 1 st fot till luftröret 

• 1 st strömadapter 12V 

• 1 st påse med polystyrenkulor 
 

Underhåll  

Luftröret är avtorkningsbart med ett milt rengöringsmedel.  

VIKTIG INFORMATION: 

När du har stängt av strömmen till luftröret ska det förbli avstängt i minst 30 sekunder innan det 
sätts på igen för att säkerställa att alla mikrokontroller i kretskortet är helt återställda. Detta 
kommer att förlänga livslängden för produkten och säkerställa att den fungerar korrekt. 

 

 

Montering 

Nedan följer bild- och textinstruktioner för montering av luftrören. 
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Skruva försiktigt loss toppen av röret där luftfiltret sitter. 

Ta bort skyddsplasten inuti och häll i de medföljande polystyrenkulorna. 

Skruva tillbaka locket. 

 

 

Skruva loss plastkåpan från foten.  

 

 

Tar loss gummibandet, strömadaptern i kartongen och lossa de 4 skruvar + brickor 

 

 

Placera röret på foten och skruva på de 4 skruvar + brickor igen.  

Dra inte åt skruvarna för hårt! 

 

 



Bruksanvisning Hurricane Version 2.0 Sidan 4 av 4 

Komikapp AB, Stormhallsvägen 4, 432 32 Varberg,Tel: +46 340-666870 
www.komikapp.se 

Dra ute strömkabeln genom hålet på baksidan. 

Sätt tillbaka plastkåpan över röret och skruv fast igen. 

Koppla ihop medföljande 12V adapter med denna strömkabel, sätt i kontakten och Hurricane är redo för 
användning!  

 

Övrigt 

 

Tillbehör Artnr 

Väggfäste 503341 

Styrenhet 503135 

Trådlös mottagare 503359 

 
 

Miljö 

När produkten är uttjänt 

Luftröret innehåller elektronik och skall återvinnas som el-avfall. 

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

Tekniska data 

Storlek 503097 Höjd: 120 cm Ø 15cm 

Storlek 503846 Höjd: 200 cm Ø 15cm 

 


