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Generel information

• Brug batterier, der er 
kompatible med enhedens 
tekniske specifikationer. 
Opvarm ikke eller brænd ikke 
batterier. Installer ikke batterier 
med forkert styrke i enheden.

• Produktet må ikke placeres i 
nærheden af ild eller udsættes 
for direkte sollys.

• Undgå elektrisk afladning 
og kortslutning - det kan 
beskadige produktet.

• Vær forsigtig og se ikke direkte 
på projektorens lyskilde i 
længere tid

• Forsøg ikke at foretage 
fysiske ændringer i dette 
produkt. Dette kan forårsage 
brand, kvæstelser, elektrisk 
stød eller alvorlige skade. 
Reparationer bør kun udføres 
af producenten.

• Læs vejledningen omhyggeligt for 
at anvende FUNNYFLOOR korrekt.

• Kontakt os, hvis du har brug for 
ekstra support.

• Vi påtager os intet ansvar for fejl, 
der skyldes forkert håndtering fra 
forbrugerens side.

• Alle mærker og produktnavne 
i denne manual er registreret 
varemærke og tilhører deres 
respektive ejere.

• De tekniske data i denne 
vejledning kan ændres uden 
varsel.

Gamle enheder bør sendes  
til et recyclingfirma -brug  
ikke affaldsbeholderen 

HUSK! ADVARSEL VIGTIGT!

FUNNYFLOORGenerel informtation

Fjern- 
betjening

Boksen 
hænges op 
i loftet

Aktivt 
område
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FUNNYFLOOR er perfekt til leg, læring, underholdning og udvikling af motorik. Det henvender 
sig til bl.a. daginstitutioner, skoler, fritidsklubber, SFO’er og plejehjem. Produktet kombinerer en 
række funktioner og hjælper til udvikling af fysiske evner. Det tilbyder høj kvalitet og pålidelighed 
til en attraktiv pris.

FUNNYFLOOR er et integreret bevægelsessensor-system, der inkluderer en projektor, en PC og en 
række spillepakker. FUNNYFLOOR registrerer bevægelserne, når man bevæger sig på gulvet, eller 
når man bruger hænderne på et bord.

FUNNYFLOOR kan bruges på gulv eller bord. Det anbefales, at gulv/bord er glat, ensfarvet og 
skridsikkert. Lyst materiale anbefales.

Lokalet, hvor FUNNYFLOOR skal bruges, skal helst have gardiner eller persienner, hvis rummet 
er meget lyst og skal fungere optimalt på solskinsdage. For at opnå det bedste resultat skal 
enheden installeres så langt fra vinduer, som muligt. Et rektangulært område på 525 x 330 cm 
bør være til rådighed. 

Produktbeskrivelse

Opsætning

Underlag

Lokalet

FUNNYFLOOR kræver ingen tekniske færdigheder og betjenes meget nemt med den 
medfølgende fjernbetjening. Når boksen er fastgjort til loftet, vises billeder fra projektoren på 
gulvet eller bordet. Man kan både bruge gulvet med eller uden fjernbetjeningen. Når du har 
tændt enheden, skal du blot vælge spil ved hjælp af fødder eller hænder. Følg blot de helt enkle 
anvisninger.

FUNNYFLOOR Generel information

• FUNNYFLOOR-boks (inklusive projektor, indbygget PC, stereolydsystem og spil)

• Strømkabel

• Loftbeslag

• 2 fjernbetjeninger med batteripakke

• Brugsanvisning

• Installationsinstruktion

• 2 stk. Wi-Fi-antenner til signalforøgelse

• En maskot 

1.1

1.2

1.3

1.4
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Fjernbetjening1.5

Pakken indeholder 2 fjernbetjeninger. Fjernbetjeningsknapperne har nedenstående funktioner.

* Denne funktion giver mulighed for at starte en timer eller et stopur, mens brugerne udfører 
ekstra opgaver.

FUNNYFLOORGenerel informtation

ON / OFF

INDSTILLINGER

TILBAGE

Lyd ned Lyd op

HJEM (TILBAGE TIL 
MENU)

PAUSE

VÆLG MED PILETAST

BRUGES IKKE*
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Installation (Kort beskrivelse)2.1

FUNNYFLOOR Installation

Alle de elementer, der kræves for at montere FUNNYFLOOR, findes i kassen. Installationsprocessen 
beskrives her:

STEP 1

STEP 2

Brug en stikkontant (med jord) og et elkabel.

Fastgør bøjlebeslaget i loftet ved hjælp af de 4 medfølgende ekspansionsbolte. 
Lofter er forskellige, så sørg for, at boksen sidder forsvarligt fast! MONTERING PÅ 
EGET ANSVAR! Vi anbefaler, at du kontakter en elektriker eller tømrer og får hjælp.

STEP 3 Hæng boksen på det monterede loftbøjlebeslag. I tilfælde af et forsænket loft 
skal bøjlen fastgøres i det øverste loft og forlænges med den justerbare arm 
(medfølger). Stram enheden med de medfølgende monteringsskruer. 

STEP 4 Tilslut elkablet til stikket på toppanelet på boksen, og skift afbryderknappen til 
position “1”. Et rødt lys tændes på frontpanelet.

• Størrelsen på spilleområdet afhænger af den højde, som boksen monteres i. Jo højere boksen hænger, 
desto større er det projicerede billede. Optimale forhold kan opnås ved at installere enheden i højder 
mellem 2,0 m og 4,5 m. Eksempel på størrelser er givet i afsnit 6 “Tekniske specifikationer”.

• Metoden til montering af bøjlen i loftet afhænger af loftets type. Inden installationen af enheden 
påbegyndes, skal du kontrollere loftets type og vælge en passende (sikker) installationsmetode.

• For en detaljeret beskrivelse af installationen henvises til „Installationsmanualen”, der fulgte med 
enheden.

Vigtigt !

Loft

Hænger

Boks

FUNNYFLOOR.dk
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FUNNYFLOORInstallation

LAN/WI-FI-installation2.2

FUNNYFLOOR har en indbygget LAN port.

Vi anbefaler, at du tilslutter boksen til internettet. Det kan enten gøres ved et LAN-kabel til RJ-45-
porten på enhedens øverste panel - eller ved hjælp af de medfølgende Wi-Fi-antenner. Når du 
skal forbinde til WI-FI skal du trykke på ”MODE”-knappen på fjernbetjeningen.

• Brug en fast LAN-forbindelse, når det er umuligt at bruge Wi-Fi.
• Hvis du ikke har adgang til internettet, kan du bestille et USB-stik med en opdatering.  

Tilslut USB-stikket via USB-indgangsporten på enhedens øverste panel.

Tænde og slukke for boksen2.3

Du   tænder for boksen ved at trykke på off/on-knappen på fjernbetjeningen.  
For at slukke for boksen skal du trykke på samme knap.

VIGTIGT - VIGTIGT - VIGTIGT!
• Når boksen slukker, køler lampen i projektoren ned. Det kan tage et par minutter. Aktiveringen af 

enheden igen forsinkes med den tid, det tager at afkøle lampen i projektoren..
• Du må ikke afbryde enheden fra strømforsyningen, før den er afkølet (inden der høres et dobbelt bip). 

Dette kan give skader, der ikke er omfattet af garantien.
• For optimal holdbarhed og pålidelighed er frakobling af strømforsyningen eller tænding af enheden med 

hovedafbryderen KUN  tilladt, når det røde signal lyser konstant.
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FUNNYFLOOR VÆLG

Vælg spillepakke3.1

Når du starter boksen, vises skærmbilledet, hvor du kan vælge spillepakke på gulvet. Aktiver 
EVO, EDU eller REV-pakken ved at bevæge benet eller hånden henover ikonet eller ved hjælp af 
pilene på fjernbetjeningen. Når den pågældende pakke er valgt, kan du væge et hav af spil i den 
pågældende spillepakke.

Pakker, du kan vælge:

EVO - inkluderer spil, der underholder og stimulerer børn på en naturlig og sjov 
måde. Pakken kan bruges til leg, læring, gymnastik og mange andre former for 
motion og er designet til daginstitutioner, børnehaver, skoler, fritidsklubber, SFO’er 
m.fl. I denne pakke findes i alt 100 sjove spil!

EDU - specialiserede pakker til undervisning. EDU-pakken leveres også med quiz-
pakker. Disse pakker leveres efter aftale med FUNNYFLOOR - kontakt os og hør 
nærmere.

REV - et område med pakker med spil, øvelser og applikationer designet til at 
understøtte specialiserede terapier og som støtte til børn med forskellige grader 
af dysfunktion. Leveres efter aftale med FUNNYFLOOR. Kontakt os og hør nærmere.

VIP-pakke - kun tilgængelig på enheder med dedikerede applikationer, der er 
forudbestilt.

FORETRUKNE- saml dine yndlingsspil, der gør det muligt at tilføje favoritspil og 
oprette brugerdefinerede handlinger.



www.funtronic.eu 10

Vælg spil og favoritter3.2

Du har altid mulighed for at oprette din egen mappe med dine yndlingsspil, der er tilgængelig 
fra områdevalgpanelet. For at føje et spil til denne mappe skal du aktivere stjernen i øverste højre 
hjørne af skærmen, der vises over dit yndlingsspil. For at fjerne spillet fra dine favoritter skal du 
blot genaktivere stjernen i hjørnet.

Når du har valgt den ønskede pakke f.eks. EVO, vises nu et spilleområde med spillepakker, der 
indeholder forskellige spil. Har du valgt spillepakken EVO, har du nu adgang til 100 spil. Feltet i 
bunden af skærmen med pile, giver dig mulighed for at ”swipe” med forskellige hastigheder. Ved 
at aktivere            knappen i midten, bekræfter du dit valg.

FUNNYFLOORVælg

Accepter Swipe spil 
til højre

Swipe 
spil til 

venstre

Tilbage til 
tidligere 

panel

Tilføj eller fjern 
spil fra 

favoritter

Favoritter

Udvalg af pakker

*hvis ”brug kun fjernbetjening” er slået til, kan du tilføje spil til favoritter ved at klikke på pil op 
på fjernbetjeningen.

Lad os starte et interaktivt 
eventyr sammen

Kran

Fa
vo

rit
te

r
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Eksempel Nedenfor er et eksempel fra spillet  „Balloner”.

• Du kan justere lyden på de to knapper på fjernbetjeningen
• Efter  3 minutter uden bevægelse i spilområdet vil enheden aktivere pauseskærmen. Når du ”vækker” 

den igen, vises knapper for at afslutte eller gentage spillet.

Bemærk !

Gå tilbage til menuen til valg af spil ved hjælp af -knappen på fjernbetjeningen.

Sådan spiller du3.3

FUNNYFLOOR registrerer bevægelser på baggrund af det viste billede. Enheden fungerer ved at 
registrere påvirkning fra hænder, fødder eller hele kroppen. Det er også muligt at brug bolde eller 
en fejekoste eller andre remedier.

Spil vælges på samme måde som valg af pakker. Når du har accepteret dit valg, startes spillet

Vælg spil

FUNNYFLOOR Vælg



www.funtronic.eu 12

INDSTILLINGER-opsætning3.4

3.4.1

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.4.3

3.4.2

Du skal nu bruge fjernbetjeningen og trykke på knappen MODE. Her får du adgang til boksens 
indstillinger. Sørg for, at de 2 WI-FI-antenner er sat i på toppen af boksen. Indstillinger kan kun 
vælges ved hjælp af fjernbetjeningen! Tryk på pilene (venstre, højre, op, ned) for at vælge den 
ønskede mulighed, og tryk på OK for at bekræfte. Brug       knappen for at vende tilbage til det 
forrige skærmbillede - så kommer du tilbage til spillemenuen.

REAGER KUN PÅ FJERNBETJENING-funktion – giver dig mulighed for kun at styre enheden med 
fjernbetjeningen. For at deaktivere den interaktive menu skal du vælge “ON” for denne indstilling 
ved hjælp af OK-knappen på fjernbetjeningen. 

TOKEN-funktion –giver dig mulighed for at generere et individuelt område, som derefter kan 
bruges til at indtaste dine egne spørgsmål i quizzer. Kontakt os for yderligere information

ZOOM-funktion – giver dig mulighed for at indstille skalaen for det viste billede. Du kan bruge 
denne indstilling, hvis du vil vise billedet på et bord, eller hvis det viste billede er for stort til 
rummet.

FUNNYFLOORVælg
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WI-FI-INDSTILLINGER – giver dig mulighed for at forbinde din enhed til et Wi-Fi-netværk. Brug 
fjernbetjeningen (tryk på knappen ”MODE”) for at vælge det ønskede netværk fra listen over 
„Tilgængelige netværk” eller indtast navnet på netværket. Indtast derefter adgangskoden i feltet 
„Adgangskode” (et virtuelt tastatur vises) og bekræft til sidst med OK. Netværksforbindelsesstatus 
vises altid i nederste højre hjørne ...

PLANLÆG-funktion – giver dig mulighed for at indstille dato og klokkeslæt for automatisk 
at tænde og slukke for enheden. For at aktivere skal du vælge „On”. Indstil derefter ugedagen, 
starttid og periode i valgpanelet.

3.4.4

3.4.5

3.4.6

AUTOAFSPIL-spilfunktion - efter at have åbnet indstillingsmenuen (MODE-knappen på 
fjernbetjeningen) og aktiveret „Autoafspil spil“ og fortsat til spillet i den valgte pakke, registrerer 
enheden enhver bevægelse på gulvet (eller bordet). Hvis enheden ikke registrerer bevægelse 
efter et minut, skifter den automatisk til næste spil (fra samme pakke, som blev valgt). Den er bl.a. 
nyttig til at fremvise forskellige spil i hurtig rækkefølge. 

FUNNYFLOOR Vælg
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FUNNYFLOORFunktioner / Problemløsning

Diode-oversigt

Batterierne i fjernbetjeningen

Problemløsning

4.1

4.2

På frontpanelet på FUNNYFLOOR kan du se et farvet LED-lys, der angiver enhedens aktuelle 
status:

FUNNYFLOOR-fjernbetjeningen er batteridrevet. Hvis batterierne løber tør, skal du udskifte med 
nye: 2 x AAA.

Sort - Lyset er slukket. Boksen er ikke tilsluttet strømforsyningen, eller den er slukket ved 
hjælp af hovedafbryderen.

Rød - Boksen er i standbytilstand og er klar til at blive tændt ved hjælp af fjernbetjeningen. 
Et rødt blinkende lys indikerer, at enheden starter op.

Grøn - Boksen er tændt, men har ikke forbindelse til internettet. Blinkende grønt lys 
betyder, at enheden er ved at slukke .

Hvid - Boksen er tændt og tilsluttet internettet .

PROBLEM Løsning

LED’en på forsiden af boksen lyser ikke. Sørg for, at boksens stikkontakt er strømførende, og 
at boksens hovedafbryder er i position "I"

Boksen tænder ikke, når du bruger 
fjernbetjeningen

Kontroller, at det røde LED-lys foran på boksen er 
tændt. Hvis ikke, se punkt 1. Prøv at starte enheden 

med den anden fjernbetjening.

LED-lyset på forsiden af boksen lyser ikke rødt 
på trods af at strømforsyningen er tilsluttet og 

kontakten er i position “I”
Kontroller, at sikringen i stikkontakten ikke er 

sprunget

Boksen reagerer ikke på 
fjernbetjeningen, når den er tændt.

Kontroller, at enheden reagerer, når du peger  
med jernbetjeningen DIREKTE på enheden. 
Hvis enheden stadig ikke reagerer, skal du 

gentage testen med den anden fjernbetjening. 
Hvis enheden fungerer korrekt med den 

anden fjernbetjening, er årsagen til problemet 
sandsynligvis brugte batterier.

Billedet fra projektoren er næsten ikke synligt. Brug gardinerne i rummet og bloker andre 
unødvendige lyskilder.

Spilmenuen reagerer ikke på bevægelse. Brug knappen “Indstillinger” og sørg for, at 
indstillingen “Kun fjernbetjening” er aktiveret.
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FUNNYFLOOR Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer

Værd at vide*
• Anbefalet installationshøjde over gulvet: 2 – 4,5 m
• Proportioner: 16:10
• Størrelse på det viste felt:

Garantien for enheden 
leveres af:

Højde over gulvet Feltets bredde Feltets højde

2,0 m 2,35 m 1,45 m

2,5 m 2,90 m 1,80 m

3,0 m 3,50 m 2,20 m

3,5 m 4,10 m 2,55 m

4,0 m 4,70 m 2,90 m

4,5 m 5,25 m 3,30 m

Projektor*
• Lampe levetid: 4000 timer
• Lampestyrke: 3200 ANSI lumen
• Contrast: 13000:1
• Billedopløsning: 1280 x 800

PC
• Intel platform

Andre komponenter
• 1 x USB-3.0
• LAN connector (RJ-45)
• Wi-Fi modul (AC/B/G/N) med antenne
• El 110 - 240 V
• Maksimalt strømforbrug: 375 Wat
• Dimensioner (H x W x D) 330 x 310 x 205 mm (uden håndtag)
• Vægt: 8,3 kg
• Justerbart loftbeslag: 90 mm, 400 - 500 mm. 

Feltstørrelse og parametrene kan variere i den interaktive tilstand.
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Du er altid velkommen til at kontakte os for (gratis) hjælp!
+45 42 94 38 85 eller mail: Info@funnyfloor.dk

FUNNYFLOOR                       Brugermanual


