1. Naam van het product
Nenko Interactieve Lichtbron

2. Productcode
18517

3. Kleur
Wit

4. Korte omschrijving
Lichtbron voor vezelnevelstrengen WiFi compatibel met de gehele ‘’Nenko interactief’’ serie.
Voorzien van AAN/UIT en PAUZE drukknop voor een vaste kleur, schakelaar- en USB-aansluiting voor
service-doeleinden. Met onderhoudsvrije LED-verlichting. Werkt op het NENKO interactief
schakelpaneel (apart te bestellen). Aansluiting 3 cm diameter.

5. Inhoud
1 x Nenko Interactieve Lichtbron
1 x Voedingsadapter met Amerikaans, Europees en Australisch verloop

6. Snoezelen stimulaties
Zicht

7. Veiligheid
•
•
•
•
•

Geschikt voor binnengebruik in droge ruimtes.
Probeer de lichtbron niet te openen, deze bevat gevoelige elektronica.
Zorg ervoor dat de lichtbron gemonteerd is op een plek met goede ventilatie en niet onder
kussens of dergelijke. De unit zal warm worden en heeft ventilatie nodig.
Bevestig niets anders dan een vezelnevelbundel in de ronde uitsparing van de lichtbron.
Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product geleverd is.

8. Technische informatie
Voedingsadapter:
•
Ingangspanning (voedingsadapter) 100-240Vac 50/60HZ
•
Ingang amperage 0.6A
•
Uitgangspanning (voedingsadapter) 12V 1.25A (15Watt)
•
Goedkeuring: CE, UL, CUL
Lichtbron:
•
Ingangspanning 12V
•
LED uitgang power 9W
•
Goedkeuring: CE – ROHS

9. Installatie
Stap 1:
Verwijder voorzichtig de verpakking van de lichtbron.

Stap 2:
1. Bevestig het metalen ronde einddeel van de vezelnevel in
de ronde uitsparing van de lichtbron. Voordat u dit doet
moet u er zeker van zijn dat de schroef aan de bovenzijde is
uitgedraaid, zodat de vezelnevel goed in de uitsparing past.
2. Zorg ervoor dat de vezelnevel zo ver mogelijk in de ronde
uitsparing zit. Het kan nodig zijn dat u de vezelnevel heen en
weer moet bewegen om te zorgen dat deze zowel in de
binnenste als in de buitenste ring geschoven is.
3. Draai de bovenste schroef aan om de vezelnevel te
vergrendelen in de lichtbron.
Stap 3:
Pak de voedingsadapter uit en kies de juiste aansluiting voor uw land naar keuze. Doe dit door eerst
een zijde van de stekkeraansluiting naar keuze te bevestigen en dan deze naar het eindpunt te
schuiven en vast te klikken.

Stap 4:
Sluit de aansluitstekker aan het einde van de voedingsadapter aan op de
voedingsaansluiting van de lichtbron.

Stap 5:
Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.
Stap 6:
Zet de lichtbron aan met de aan/uit drukknop.

10. In gebruik nemen

Aan/Uit

Pauze/ Schakelaar- USB (niet gebruikt)
Koppel
ingang

Aan/Uit:

Gebruik deze knop om de lichtbron in- en uit te schakelen.

Pauze:

Druk kort op deze knop om de kleurenwisseling te stoppen. Druk nogmaals
om de kleurenwisseling weer te hervatten.

Koppel:

Houd de knop 7 seconden ingedrukt tot de lichtbron ROZE gaat knipperen.
De unit staat nu op “KOPPEL MODUS”. In deze modus knippert het langzaam
ROZE tot het een koppelsignaal ontvangt van het Nenko Interactieve
kleurenschakelaar (22009). Druk nogmaals 7 seconden om de “KOPPEL
MODUS” te annuleren

Schakelaar ingang:

Zelfde functie als de PAUZE/KOPPEL knop, alleen uitgevoerd door een
speelschakelaar met een 3.5mm jack aansluiting (niet meegeleverd). Vraag
naar de mogelijkheden.

USB:

Momenteel wordt deze ingang niet gebruikt/niet voorgeprogrammeerd.

1. Naam van het product
Plastic vezelnevelstreng 100 buisjes, 2m

2. Product code
17905

3. Omschrijving
Maximale veiligheid in glasvezeldraden, deze fiberglow draden
van plastic zijn de veiligste optie. Alle vezelnevelproducten dienen echter wel alleen onder supervisie
gebruikt te worden. Werkt alleen in combinatie met een lichtbron (niet inbegrepen). Robuust, helder
en duurzaam.

4. Inhoud
1x vezelneveldraden
Een lichtbron is noodzakelijk. Deze dient apart aangeschaft te worden (18517). Lees daarom ook de
aparte gebruiksaanwijzing voor de lichtbron. Voor extra veiligheid hebben de uiteinden van de
vezelnevel draden beschermde topjes.

5. Snoezelen stimulaties
Zien

6. Veiligheid
Vezelnevel producten zijn een constante bron van veilige tactiele en visuele stimulatie. Gebruik ze
echter altijd alleen onder professionele toezicht. Ook al is het veilig de draden langs het gezicht te
strijken, stop ze nooit in de mond.
Deze vezelnevels zijn extreem sterk en bestand tegen breken, wanneer er op gebeten wordt, maar
moedig gebruikers nooit aan dit te doen.
Maak de vezelnevel periodiek schoon met een schone vochtige doek. Schakel wel eerst de lichtbron
uit.

7. Installatie
1. Verwijder de verpakking en tijdelijke bindingen die de vezels samengebonden houden.
2. Verbind de vezelnevel aan de lichtbron – steek hiervoor de knop (metalen cilinder aan het
andere uiteinde van de draden) in de poort (metalen holle cilinder) van de lichtbron. Zie ook
de gebruiksaanwijzing van de lichtbron. De metalen knop is 30mm doorsnede, wat betekent
dat deze vezelnevel past op alle Nenko lichtbronnen.

8. In gebruik nemen
Wanneer men een lichtbron met kleurenwiel gebruikt, zal de vezelnevel een constante kleurenwissel
laten zien over de gehele lengte. De veranderende kleuren zijn visueel stimulerend en moedigen
focussen aan. Tegelijkertijd zijn ze rustgevend en ontspannend.
De vezelnevel draden voorzien in een fascinerende tactiele stimulatie. Enkele ideeën voor gebruik
zijn:
1. Bevestig de lichtbron bijvoorbeeld aan de muur of in een beklede basis, met de draden naar
beneden gericht voor het effect van een waterval.
2. Spreidt de draden uit, en laat zien dat ze veilig zijn aan te raken.
3. Waaier de toppen van de draden uit, om een gekleurd licht over de handen of het gezicht te
verspreiden.
4. Spreidt de draden uit over een mat en laat een persoon er op liggen of zitten.
5. Wikkel de draden rond de ledematen of het hele lichaam.
6. Weef de draden door een trui, schort of net , welke vervolgens op een persoon gedrapeerd
kan worden.
7. Gebruik de vezelnevel interactief met een schakelsysteem.

9. Onderhoud
Vezelnevel producten voorzien in een grote visuele en tactiele stimulatie. Echter, deze producten
moeten altijd gebruikt worden onder gericht volwassen toezicht. Vezelnevels zijn veilig, wanneer op
de juiste wijze onder toezicht gebruikt. Nenko kan geen enkele aansprakelijkheid nemen voor
beschadiging of verwonding, ontstaan door verkeerd gebruik van dit product. Deze vezelnevel
draden zijn iets dikker dan de standaard vezelnevels.
De vezelnevel draden zijn schoon te maken door een vochtige doek met eventueel een mild
reinigingsmiddel. LET OP: zorg dat de metalen knop niet vochtig wordt. Droog de draden grondig
voor gebruik. Hang de vezelnevel draden niet in water.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

