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Interaktiva spelen  
 
Interaktivaspelet kan användas till: 

- Bonkabäver 
- Black box 
- Bungeerun interaktiv 
- konor 

 
Spelet går ut på att ”klicka/röra” på ljusknapparna som lyser 
grön respektive röda färger och samla poäng till sitt lag. Spelen 
är tidsbegränsade på ca 45seunder. 
 
VIKTIG INFO:  

- Får ej användas i regn eller i vattenaktiviteter. 
-  Batteridrivet spel som måste laddas innan event 

 
Laddning: koppla in alla enheter (ljusknappar) och i poängtavlan och sätt i kontakten, 
ljusknapparna kommer då börja lysa. 
 
Batteristatus: Håll in B så lyser ljusknapparna upp. 

- GRÖN:  80-100% 
- BLÅ:   20-79% 
- RÖD:   1-19% 

 
 
 
BONKABÄVER: 

1. Sätt på ljusknapparna på aktiviteten. Snurran dem på plats på 
toppen av bävrarna. 

2. Tryck på C tills det står 2P 2P på poängtavlan 
3. Tryck på OK 
4. Tryck på Grön knapp (game) 
5. Spelet kommer säga ”select the red spot”, välj 5 röda som på 

spelplanen högra sida 
6. Tryck OK 
7. Spelet kommer säga ”select the green spots”, välj 5 gröns på andra sidan av 

spelplanens vänstra sida 
8. Tryck på OK 
9. Allt är redo och spelet kan startas med Grön knapp (game) 
10. När ni är klara stänger ni av spelet genom att hålla in 

startknappen tills det står off på poängtavlan 
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INTERAKTIV BLACK BOX, BUNGEERUN & KONOR 
1. Sätt på ljusknapparna på aktiviteten genom att snurra in dem på de utvalda 

platserna. 
2. Starta interaktiva lådan på startknappen 
3. Tryck på C tills det står 2P  
4. Ok 
5. Starta spelet med Grön knapp (game) 
6. När ni är klara stänger ni av spelet genom att hålla in start knappen tills det står off 

på poängtavlan 
 

 
 
OBS konor: interaktiva konor så sätts ljusknapparna på toppen och därefter 
sätts ett ”lock på” (som bilden bredvid visar), detta lock kan fastna på insidan av 
konor om man inte tar loss locket innan man staplar konerna på varandra.  
 
 
 

 
 
Hälsa och säkerhets info: 

- Om batteriet inte används under en längre period kan det ta skada. 
- Byt batteri var tredje månad även om den inte används. 
- Laddnings temperatur är mellan 0-40 grader. 
- Ladda batteriet när batterier är under 10% för att undvika skador på batteriet. 
- Använd bara batteriladdare designat för ändamålet (3,7V DC 0,3A) 
- Dra ut laddningen när batterier är full laddat annars kan batteriets livslängd förkortas 

om den blir över laddad 
- Långvarig exponering för sol eller varma temperaturer kan orsaka skada. 
- Ta inte isär spelet 
- Använd ej spelet i närvaro av brandfarliga eller explosiva gaser, vätskor eller fasta 

ämnen. 
- Koppla bort laddaren när den inte används för att minska risk för brand eller stötar. 
- Undvik spelet med andra elektroniska delar/apparater. Interaktiva spelet överför RF 

(radio frekvenser) signaler som kan orsaka error i andra elektriska apparater som inte 
är skyddade, som tex pacemaker, hörapparater, medicinsk utrustning eller andra 
apparater hemma eller i fordon. 

- Får inte vara i kontakt med eller doppas i vatten. 
- Förvara spelet torrt och i rumstemperatur. 
- Spela bara de spel som spelet är designat för. 
- Spela spelet med en övervakning av en vuxen och följ instruktionerna. 
- När spelet används i samband med spel utrustning, regler om utrustningen måste 

respekteras.  
- Efter användning ska spelet laddas, rengöras och kolla efter skador. 
- Om spelet används utomhus måste förvaras inomhus för att undvika skador. 
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C och D: FÅR BARA ANVÄNDAS AV ADMINISTRATÖR. Aktiverar konfiguration för 
att återställa och lägga till uppsättningar. Håll in C och D samtidigt i 5 sekunder, ”CONF” 
kommer synas på poängtavlan och ljusklapparna blickar blått. Konfiguration knappen är nu 
aktiverad. 
Ställa om hela setet: Konfiguration måste vara aktiverad. Håll in C och D samtidigt i 5 
sekunder, OBS när du gör detta 

- Systemet startar om  
- Tidigare ljusknappar tas bort från systemet, vid behov kan de läggas till igen. 

Lägg till ljusknappar: Konfiguration måste vara aktiverad. Systemet behöver minst 8st 
ljusknappar och kan ha upp till 20st.  

- Tryck på A i 5 sec ”PAIR” syns på poängtavlan. 
- Håll på ljusknappen som blir röd, efter 15 sekunder blir knappen grön och det är 

tillkopplad och du kan släppa handen. Uppreda dessa två steg tills alla ljusknappar är 
till lagda. 

- När du lagt till att ljusknappar du vill ha kan spelet stängas av och när de sedan sätts 
på är den redo är användning. 
 

Instruktionsvideo: www.interactiveplaysystem.com 
 


