
 

 

1. Naam van het product 
Snoezelkar Sense Systeem 2.0 
 

2. Product code 
21971010 
 

3. Kleur 
Zoals afgebeeld 
 

4. Beschrijving 
Deze Snoezelkar Sense Systeem wordt uit veiligheids- en serviceoverwegingen geleverd in een houten 
transportkist.                       
 
= Wij raden aan om deze meegeleverde houten transportkist te bewaren voor eventuele 
servicedoeleinden = 
 

1. Open de transportkist met een kruiskopschroevendraaier. 

2. Deblokkeer de remmen van de voorste wieltjes onderaan de Snoezelkar en rijd de kar uit de 
transportkist.  

3. Hang de vezelnevel naast de kar neer. 
4. Vervolgens is de sleutel te zien, waarmee de voor-en achterzijde van de Snoezelkar geopend 

kunnen worden. De sleutel van de Snoezelkar is te vinden in de handgreep van het lage 
deurtje, deze is vastgemaakt met een tie-wrap.  

5. Open de lage kastdeur aan de voorzijde van de Snoezelkar met de meegeleverde sleutel. 
6. Neem de beamer en de LED Lichtspot uit de kast en plaats deze op de kar.  

7. Sluit de tablet aan op de beamer doormiddel van de meegeleverde HDMI-kabel.  
8. Verbind de tablet met de Nenko mini versterker of de normale Nenko versterker doormiddel 

van de bijgeleverde audiokabel. 

9. De tablet verbindt zich automatisch met de bluetooth controller (indien de controller aan staat 
(dus in het stopcontact)) als je de Nenko app opstart. 

10.  Verbind de lichtspot aan de bovenzijde van de kar aan op de dikke zwarte kabel.  

11. Sluit daarna de speakers aan op de beamer doormiddel van het meegeleverde kabeltje. De 

aansluitingen spreken voor zich.  

12. Neem de 3 meter lange stroomkabel uit de kast en plaats één zijde van deze stroomkabel in de 
aansluiting aan de buitenzijde van de Snoezelkar (rechterkant vanuit de voorzijde gezien) en 
plaats de andere zijde van de stroomkabel in het stopcontact in de ruimte waar de Snoezelkar 
gebruikt zal worden.  

13. Neem vervolgens de Adapter (aansluiting t.b.v. de bubbelunit) uit de kast en plaats deze in de 

andere aansluiting welke te vinden is aan de buitenzijde van de Snoezelkar onder de 
vezelnevelstreng. 

14. Open met de meegeleverde sleutel nu ook de achterzijde van de Snoezelkar. Hier bevindt zich 
een uitrijbaar gedeelte met de bubbelunit en spiegel aan de achterkant. Dit houten “paneel” is 
er eenvoudig uit te wippen door deze zachtjes aan het handvat naar achteren te trekken. 
Om het meubel met de bubbelunit makkelijk achter in de snoezelkar te kunnen schuiven, duw 
je met je voet op het plankje aan de achterkant van dit meubel zodat het iets naar achter helt 
en rijdt het zo helemaal tot achter in de kar en laat het dan weer terugzakken, zodat het 
makkelijk in het snoezel meubel past. 



   

   

   

15. Plaats het uitrijdbare gedeelte met de bubbelunit naast de Snoezelkar en blokkeer de wieltjes 
van het uitrijdbare gedeelte voor gebruik.  

16. Vul de bubbelunit voor 80% met water, zodat er ook nog ruimte over is voor de bubbels. 
17. Prik de andere zijde van de kleine stroomkabel, welke zojuist aan de buitenkant van de 

Snoezelkar geplaatst is, in de bubbelunit, zodat ook deze van stroom wordt voorzien. 

18. Open vervolgens weer de kast aan de voorzijde van de Snoezelkar; in deze lage kast bevindt 
zich een schakelkast met 6 rode knoppen. Deze knoppen zijn de aan-/ uit knoppen van de 
elektronische producten en onderdelen die in en op de Snoezelkar gebruikt worden. In het 
meegeleverde (en onderstaand) schema, staat duidelijk aangegeven welke knop voor welk 
apparaat is (van links naar rechts).  
 
Let op: Stop altijd eerst de stekker aan de buitenzijde van de Snoezelkar in het stopcontact 
en zet daarna pas alle rode knoppen aan!  
Knop 1 Bubbelunit 
Knop 2 Vezelnevel 
Knop 3 Tablet + Bleutooth dongel 
Knop 4 Mini-beamer + speakers 
Knop 5 Led strips 
Knop 6 spot 

19. De Snoezelkar is nu klaar voor gebruik!  

 

5. Zintuigstimulaties 

Voelen, ruiken, horen en zien 
 

6. Specificaties 
Afmeting:  65 x 60 x 147 cm 
Stroomvoorziening: 220 V 
 

7. Inbegrepen 
1 x Tablet met bevestiging 
1 x Beamer 
1 x Bluetooth controller  
1 x LED Lichtspot 
1 x Bubbelunit 
1 x Vezelnevelstreng  
1 x Lichtbron voor Vezelnevel 
1 x Speaker set 

 
 
 
 
 
 

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

http://www.nenko.info/

