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Fiberoptik-strenge sæt (Art. nr. 1704150, 1704163, 1704176, 1704189) 
 
Bemærk venligst: Lyskilde og farvehjul er ikke inkluderet i fiberoptik strengene. Lyskilden kan 
bestilles separat art. nr. 1884034 med sin egen instruktion. 
Fiber-optik strengene klemt sammen i enderne så glasfibrene inden i plastikkappen er forseglede 
på sikker vis. Fiberoptik reparations-sættet leveres til brug, hvis strengene skades så 
glasfibrene blottes. Reparer straks for at undgå yderligere skade. Yderligere reparations-sæt kan 
bestilles art. nr. TH 1704307. 
 
Samlevejledning: 
 

1. Fjern plastik kappen fra den sorte kapsel hvor strengene er samlet. 
2. Sæt kapslen på lyskilden – se yderligere instruktion for lyskilden. 

 
Sikkerhedshensyn: 
Fiberoptik-produkter er sikker i brug til taktil og visuel stimulering – men de bør altid kun benyttes 
under kyndig vejledning, hvor der lægges stor vægt på følgende punkter: 
 

1. Selvom strengene roligt kan bruges til at stryge henover ansigtet, bør de ALDRIG puttes 
ind i munden. De er lavet af glasfibre og betrukket med PVC. Hvis man bider i dem, kan 
man risikere at få disse glasfibre ind i munden. 

2. Der leveres som standard et reparations-sæt. Dette bør straks bruges, hvis en af strengene 
knækker. 

3. Det anbefales ikke at bruge strengene til leg. 
 
Forslag til brug af fiberoptik produkterne: 
 
Fiberoptikstrengene skifter konstant farve, og lyser klarest i enden at strengen. De skiftende farver 
stimulerer visuelt og fremmer koncentrationsevnen. Desuden virker de beroligende og 
afstressende. Strengene giver desuden taktil fascination.  

1. Sæt lyskilden fast på væggen, sådan at strengene falder ned mod gulvet som et vandfald. 
2. Prøv at knække/bøje strengene sådan, at man kan se, at de er sikre at bruge. 
3. Spred en ”buket” af strenge-enderne, så lyset kastes ud over hænder eller ansigt. 
4. Fordel strengen ud over en madras eller en stol og læg/sæt derefter brugeren ovenpå dem. 
5. Sno strengene omkring en enkelt kropsdel eller hele kroppen. 
6. Flet strengene ind i en trøje – eller flet dem ind i et net, som så lægges over brugeren – 

eller hænges op på en væg. 
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Forhandlers anbefalinger 
 
Fiberoptik produkterne giver en særlig opsigtsvækkende visuel og taktil stimulering. Derfor bør 
disse produkter aldrig benyttes uden kyndig voksen vejledning. Forkert brug eller brug uden 
omtanke og hensyn kan forårsage skader. 
 
 
De næste punkter vil sikre dig, at din fiber optik vil give dig stor glæde i fremtiden: 

1. Strengene må aldrig udsættes for voldsom behandling – som f.eks. vrid, træk og klem. Lad 
aldrig brugeren trække i dem. 

2. Dit fiberoptik-sæt må aldrig bruges i nærheden af skarpe hjørne og kanter. 
3. Strengene bør holdes væk fra stærk varme. Der anbefales en temperatur på max. 75 C 
4. Brug af fiberoptik produkter anbefales ikke på steder, hvor der er fare for at nogen spiser 

dem. De må ikke puttes ind i munden. 
5. Hvis man på uheldig vis får knuste glasfibre ind på/i huden, kan der opstå en kortvarig 

hudirritation. Der vil ikke være nogle mén efter det. En praktisk og skånsom måde at fjerne 
det på, er ved at bruge tape. Gentag hvis nødvendigt. Hvis det usandsynlige sker, at 
glasfibrene kommer ind i øjnene, bør man straks søge læge. Hvis uheldet er ude og 
blottede fibre falder på gulvet – støvsug straks grundigt med en støvsuger med et egnet 
filter. 

6. Rengøring af strengene klares med en klud som er hårdt opvredet i mildt sæbevand. Pas 
på ikke at gøre kappen våd. Lad tørre grundigt før brug. Læg aldrig strengene i blød i vand. 
Fiber optik strengene er sikre at bruge – når de bruges korrekt og kontrolleret. ROMPA er 
ikke ansvarlig for skader, som er forårsaget af uhensigtsmæssig eller forkert brug 


