
 

 

 

1. Naam van het product  
Multi Lichtwand 
 

2. Product code 
21555085 

  
3. Kleur 
Zoals afgebeeld  
 
4. Korte omschrijving 
Deze multi-lichtwand is een interactief wandpaneel. Dit paneel reageert op beweging van de hand 
over het oppervlak. De reactie bestaat uit het oplichten van gekleurde lichtjes en uit het weergeven 
van noten van een muziekinstrument. Ook kan het paneel reageren op de geluiden in de omgeving. 
De verschillende mogelijkheden van het paneel kunnen ingesteld worden met een LCD paneel.  De 
lichtjes bestaan uit gekleurde LEDs. Hierdoor is de lichtwand energiezuinig. In totaal zijn er 96 lichtjes 
en ook 96 sensoren. De sensoren zijn naderingssensoren. Deze reageren op het aanraken van de 
plexiglas plaat met je hand. Meestal reageert de wand al voordat je plaat aanraakt. Berken multiplex 
gelakt. 
Afmeting: 110 x 91,5 x 10 cm. 
 

6. Zintuigen stimulaties 
Horen, zien & voelen 
             

      

 

 

  

 

  



 

 

 
7. Extra informatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting voor de voeding. 

Aan uit schakelaar. 

Achter Ovaal Front paneel 

Bedienings Paneel Paneel met led-lampen en  

sensoren 

Ingebouwde  microfoon 

Achter  frontpaneel 

 



 

 

 

Algemeen 

De Multi-Lichtwand   is een interactief wandpaneel. Dit paneel reageert op beweging van de hand 
over het oppervlak. De reactie bestaat uit het oplichten van gekleurde lichtjes en uit het weergeven 
van noten van een muziekinstrument. Ook kan het paneel reageren op de geluiden in de omgeving. 
De verschillende mogelijkheden van het paneel kunnen ingesteld worden, met een Lcd paneel.  De 
lichtjes bestaan uit gekleurde leds. Hierdoor is de lichtwand  energiezuinig .  In totaal zijn er 96 
lichtjes en ook 96 sensoren. De sensoren zijn zog. naderings sensoren. Deze reageren op het 
aanraken van de plexiglas plaat met je hand. 
Meestal reageert de wand al voordat je plaat aanraakt. 

  



 

 

    Bedieningspaneel 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

Als de lichtwand aangezet wordt verschijnt na een paar sec. bovenstaand menu. 
Dit is het hoofd menu. Op regel 3 is te zien welk van de programma’s is geselecteerd. 
Door op enter te drukken wordt een keuze menu zichtbaar. Met dit keuzemenu kunnen 
instellingen van de verschillende programma’s veranderd worden en kan er een ander 
programma ingesteld worden. 
De meeste instellingen hebben geen submenu. Alleen de keuze mogelijkheid voor 
programma’s heeft een submenu. 
 

 

 

 

 

 

 

  

Text paneel met meldingen 

en keuze menu 

Draaiknop om keuze te 

selecteren 

Terug of escape knop 

Bevestig of enter knop 

Bevestig of enter knop 



 

 

  Menu structuur. 
 Hieronder is schematisch aangegeven hoe de menustructuur opgebouwd is 
 

Basismenu                  Submenu 1     Submenu 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hoofdmenu Programma  Kleuren         

Snelheid             042 (1) 

Doofsnelheid   059 (2) 

Volume   100 (3) 

Geluid    Aan (4) 

Vlakken   003 (5) 

Duur   164 (6) 

Offsett   050 (7) 

Taal  Nederlands 

Instrument1  047 (8) 

Instrument2  027 (9) 

Instrument3    014 (10) 

Instrument4    117 (11) 

Instrument5  033 (12) 

Instrument6  099 (13) 

Instrument7    061 (14) 

Instrument8    012 (15) 

Fabrieks Inst  (16) 

 

 

Basis LW  (1.1) 

Basis LW2  (1.2) 

Kruisje  1  (1.3) 

Muziek  (1.4) 

Volg   (1.5) 

Kleuren  (1.6) 

Kruising  (1.7) 

Geluidreactie 1 (1.8) 

Geluidreactie 2 (1.9) 

Beweging1  (1.10) 

 

Terugzetten 

Fabrieksinstellingen 

Ja=Enter 

Nee=Terug 



 

 

   

1 Programma kiezen 

Na een druk op Enter vanuit het hoofdmenu verschijnt het volgende menu.            

                         
Met de draaiknop kan het selectie pijltje verschoven worden. 
Selecteer de bovenste regel en druk op enter. 
Het keuze menu voor de programma’s verschijnt. ( zie menu structuur ) 
Als voorbeeld hieronder een mogelijk keuze menu:    
 

                     
In de bovenste regel is de huidige keuze te zien. 
Met de selectiepijl kan een ander programma gekozen worden. Met enter wordt dit 
bevestigd. Met de terug knop kan er naar het vorige menu gesprongen worden. 
 

2 Uitleg programma’s. 

1.1  Basis  LW 

 

De basis lichtwand is een programma dat de lichtjes laat 
oplichtten als je met de hand over het paneel beweegt.  De 
lichtjes lichtten op met een willekeurige kleur. Deze kleur blijft 
geselecteerd zolang je met de hand  over de lichtwand  
beweegt. Als de lichtwand kort  geen hand “ziet” dan wordt er 
een nieuwe kleur gekozen. 
In deze stand kunnen er ook geluiden aangestuurd worden. Zie 

Uitleg Muziek  
            Linksboven is de laagste toon en rechtsonder de hoogste. 
            De tijd dat een lichtje voluit aan blijft kan ingesteld worden met de instelling    
           snelheid   in submenu 1. De doofsnelheid van het lichtje kan ingesteld worden met 
           de instelling  Doofsnelheid in submenu 1.   Zie uitleg Submenu 

 

 

 

 

 

 

  

Selectie pijl 



 

 

 1.2  Basis  LW2 

 
De werking van dit programma is grotendeels identiek aan 
het basis lw programma. 
Alleen de werking van de kleuren van de lichtjes is anders. 
Nu is de kleur van elk volgend lichtje dat aan gaat willekeurig 
anders. 
  

 
 

1.3   Kruisje  1 

             

Bij dit programma wordt er een kruispatroon weergegeven 
op de plek waar je met de hand op de lichtwand komt. Dit 
patroon heeft een willekeurige kleur. Dit patroon blijft staan 
totdat er een nieuwe getekend wordt.  
 In deze stand kunnen er ook geluiden aangestuurd 
worden. Zie Uitleg Muziek  

De doofsnelheid van het lichtje kan ingesteld worden met de instelling  Doofsnelheid   submenu 1.
   Zie uitleg Submenu  
 

1.4  Muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

“zwarte toetsen “ 

“Witte Toetsen” 



 

 

           

 Met het programma muziek kan er gespeeld worden op een met  lichtjes  getekend 

“toetsenbord”  Elke toets bestaat uit twee lichtjes, en de  witte en zwarte toetsen van  een 
keyboard word gesimuleerd door het verspringen van de lichtjes. 
Als één van lichtjes bediend wordt dan wordt er een toon weergegeven en boven de toetsen  
gaat ook een lichtje in de zelfde kleur aan. 
Welke geluid er afgespeeld wordt hangt af van de muziek instellingen . 
Het instrument, bijvoorbeeld. piano wordt ingesteld met “instrument 1” en de toonhoogte 
met “offset”  Zie Uitleg Muziek  
 

1.5 Volg 

 
Bij het programma “volg” gaat het lichtje naar de plek 
waar je hand de lichtwand raakt. Op deze manier “volgt”  
het lichtje je hand. 
De snelheid waarmee het lichtje naar je toekomt  
kan ingesteld worden met de instelling wordt ingesteld 
met de instelling doofsnelheid van submenu 1. Zie uitleg 
Submenu 
Terwijl het lichtje naar je toekomt worden er geluiden 

weergegeven. 
Welke hangt af van de instellingen van muziek. Zie Uitleg Muziek 
  

1.6 Kleuren 

 

                                                         
 

 
Het programma kleur is een programma waarmee een tekening op de licht wand gemaakt kan 
worden. Hiervoor worden de eerste een rij lichtjes als toetsen gebruikt. 
Met de rij kleurkeuze toetsen kan een kleur gekozen worden. In dit voorbeeld is groen gekozen. 
Welke kleur er gekozen is te zien bij Lamp1 en Lamp2. Nadat er een kleur gekozen is kan je op de rest 
van de wand tekenen met deze kleur. Wil je verder gaan met een nieuwe kleur dan selecteer je via 
de kleurkeuze toetsen een nieuwe kleur. 
Ook uit gummen kan. Als Toets 2 geselecteerd wordt dan gaan Lamp1 en  Lamp 2 uit, je kunt de 
“gummen” over de lichtwand. 

Kleur keuze toetsen 

 



 

 

 
Alles uitgummen gaat via Toets 1. Nu wordt alles gewist en begint het overnieuw.  
Tijdens het tekenen kan ook het geluid aan staan. Welke geluiden er weergeven worden hangt af van 
de instellingen van muziek. Zie Uitleg Muziek 
 

1.7 Kruising 

  
Als een van de sensoren van de lichtwand bediend 
wordt dan wordt er een kruising getekend met een 
willekeurige kleur. 
Als dit klaar is licht de rest van de lichtwand ook in 
deze kleur op , het geheel is dan iets gedimd. 
De snelheid waarmee het kruis getekend wordt is 
instelbaar met het submenu snelheid en doofsnelheid. 
. Zie uitleg Submenu.   

 

1.8 Geluidreactie 1 

 
In dit programma reageert de lichtwand  op de 
ingebouwde microfoon. 
Afhankelijk van het geluid wordt er een groep rode of 
groene of blauwe lichtjes  weergegeven of een 
combinatie hiervan. 
De lichtjes gaan uit als er geen geluid meer is. 
De snelheid van reactie , kan ingesteld worden met 
het submenu snelheid en doofsnelheid. . Zie uitleg 
Submenu.  Als deze snel staan dan is de reactie 
“drukker” en als deze langzaam staan dan is het   
rustiger. 

 

1.9 Geluidreactie 2 

 
Ook in dit programma reageert de lichtwand op de 
ingebouwde microfoor. 
Echter nu zorgt het geluid ervoor dat er een groep 
lichtjes van kleur veranderd als er geluid is. De lichtjes 
blijven aan als er geen geluid meer is. 
Ook hier kan de snelheid van reactie ingesteld worden 
met het submenu snelheid en doofsnelheid. . Zie uitleg 
Submenu.  Als deze snel staan dan is de reactie 
“drukker” en als deze langzaam staan dan is het 
rustiger. 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.10  Beweging 
 

 Als je  een “vegende” beweging over de lichtwand maakt, bijv. van links 
naar rechts,  dan maakt de lichtwand deze beweging af. De lichtjes gaan 
door in de  
gemaakte beweging. Als de lichtjes tegen de randen “botsen” dan 
veranderd de kleur en klinkt er een toon. Welke toon hangt af van de 
instellingen van muziek. Zie Uitleg Muziek 
De snelheid van het lopen en de doofsnelheid kunnen ingesteld worden 
via submenu1 Zie uitleg Submenu.   
  

Pauze stand. 
Als de lichtwand een tijd niet bediend wordt dan gaat deze in de pauze stand. In deze stand licht er af 
en toe gekleurde lichtjes op. Door over de wand te strijken start de lichtwand weer op in zijn actieve 
stand. 
Deze pauze stand is niet in alle programma´s   
Het programma muziek en kleur kennen geen pauze stand. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

8. In gebruik nemen 
De lichtwand kan een aantal muziekinstrumenten weergeven. Dit gebeurd door een zogenaamde 
MIDI generator. Deze kan meerder tonen ( polyfoon ) en meerdere muziekinstrumenten weergeven. 
De volledige lijst is als bijlage bijgevoegd. 
Als basis zijn er 8 geselecteerd. Deze zijn te veranderen in het submenu 
Instrument 1 tot en met 8. Hier wordt een nummer weergegeven en dit nummer komt overeen met 
een instrument nummer uit de bijlage.  
 
In submenu zijn een aantal instellingen welke met het geluid te maken hebben, deze zijn: 
Volume   100 (3) 
Geluid    Aan (4) 
Vlakken   003 (5) 
Duur   164 (6) 
Offsett   050 (7) 
Instrument1  047 (8) 
Instrument2  027 (9) 
Instrument3     014 (10) 
Instrument4     117 (11) 
Instrument5  033 (12) 
Instrument6  099 (13) 
Instrument7    061 (14) 
Instrument8     012 (15)  
 

Instelling veranderen 

Vanuit het hoofdmenu druk je op enter, je bent nu in submenu 1. 
Selecteer met de draaiknop de instelling welke je wil veranderen. 

In dit voorbeeld Offset. Druk op enter, het getal 
achter Offset gaat knipperen. Met de draaiknop 
kan nu de waarde veranderd worden. Als er nu op 
enter gedrukt wordt dan wordt deze instelling in 
het geheugen opgenomen. Als er op terug gedrukt 

wordt dan blijft de “oude” instelling bewaard. 

 

  



 

 

 

Uitleg  Muziek 

Instellingen voor het geluid 

 

Volume   100 (3) 
Instelbaar van 0-100. Waarbij 100 maximaal volume is. 
Geluid    Aan (4) 
Instelbaar tussen Aan en Uit. 
Vlakken   003 (5) 
Instelbaar tussen 1 en 4. 
Deze instelling geeft aan in hoeveel vlakken de lichtwand is verdeeld. Elk vlak heeft zijn eigen 
muziekinstrument. 
Vlak = 1.   De hele lichtwand is één muziekinstrument. Dit is instrument 1 in de instellingen.  De 
laagste toon is Links boven en de hoogste rechts onder. 
De tonen lopen op van Linksboven naar rechtsboven en daarna de tweede rij van boven, van links 
naar rechts etc. De laagste toon wordt ingesteld met Offset. 
Als bijv. de laagste toon op 50 staat, dan is de hoogste 50 + 96 ( sensoren )=146. 
Dit is hoger dan weergegeven kan worden. Je hoort dan in het hoge deel geen geluiden meer. 
Vlak = 2.   De lichtwand is verdeeld in twee vlakken. De bovenste 4 rijen zijn instrument 1 en de 
onderste 4 rijen zijn instrument 2. 
De tonen lopen weer op van links boven naar rechts onder. Dus voor instrument 2 
Is de laagste toon Linksboven van het onderste vlak. 
Vlak =3.  De lichtwand is nu verdeeld in 4 vlakken van elk 2 horizontale lijnen. 
Instrument 1 wordt bediend door de hoogste 2 rijen. ( rij 7 en 8 ) 
De laagste toon is links boven en de hoogst rechts onder van dat vlak. 
Instrument 2 wordt bediend door de volgende twee rijen ( rij 5 en 6 ) 
Etc. 
Vlak= 4. De lichtwand is nu verdeeld in 8 vlakken. Elk vlak bestaat uit één horizontale lijn. De laagste 
toon is weer links en de hoogste rechts. 
Instrument 1 is op de bovenste rij en  instrument 8 op de onderste rij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Duur   164 (6) 

Instelbaar van  10 tot 200. 

Deze instelling regelt de lengte van een toon. Bepaalde geluiden kunnen lang 

doorklinken en deze worden na verloop van een tijd uitgezet. 

Deze tijd wordt hier ingesteld. 

 

Offsett   050 (7) 

Deze regelt de laagste toon. Bij bijv. het programma Muziek regelt deze de 

toonhoogte van de laagste toon. Bij vlakken regelt deze de toonhoogte van de toon 

linksboven. 

  

Instrument1  047 (8) 

Deze stelt het instrument in voor instrument 1. Het getal ( voorbeeld 047) komt 

overeen 

met het instrument nummer uit de bijlage. 

Instrument2  t&m  8  

Idem als 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Uitleg Submenu 

Andere instellingen van submenu 1 

Snelheid             042 (1) 

Doofsnelheid   059 (2)  

Fabrieks Inst  (16) 

 

Deze instellingen zijn op dezelfde manier als de muziek instellingen te veranderen. 

Snelheid             042 (1) 

Instelbaar van 5 tot 100.  5 is snel en 100 langzaam. 

Deze instellingen kan bij de verschillende programma’s een verschillende werking  

             hebben. Over het algemeen regelt deze de tijd dat een lichtje aanblijft. Zie verder de   

             beschrijving van het programma.          

Doofsnelheid   059 (2)  

Instelbaar van 5 tot 100.  5 is snel en 100 langzaam. 

Deze instellingen kan bij de verschillende programma’s een verschillende werking  

hebben. Over het algemeen regelt deze de tijd waarin een lichtje dooft. Zie verder de   

             beschrijving van het programma.         

Fabrieks Inst  (16) 

Met  deze instelling kunnen alle instellingen weer teruggezet worden op de fabrieks 

waarden. Nadat deze instelling geselecteerd is., wordt er nog om een bevestiging 

gevraagd. 

Taal  

Hiermee kan de voorkeuze taal ingesteld worden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

http://www.nenko.com/

