
 

 

 

1. Naam van het product 
Nenko Interactive - Dieptespiegel paneel 
  

2. Code van het product 
29010085 
 

3. Korte omschrijving 
Laat dit fonkelende paneel je passief verbazen met tal van effecten en 
regenboogkleuren en regel intensiteit, volume, snelheid simpel naar smaak. Gebruik het paneel 
actief middels de gebruikersknoppen zoals de play/pauze knop om bijvoorbeeld het patroon van een 
bepaalde kleur te stoppen (actie-reactie, kleurherkenning, visueel volgen). Of gebruik de 
richtingsknop om de begeleider/gebruiker in staat te stellen patronen in de richting van de klok of 
tegen de klok in te selecteren om zo L-R volgoefeningen te kunnen doen. Druk op de patroonknop 
om een reeks betoverende schijnbaar oneindige patronen te zien/ Geluidseffecten begeleiden elk 
patroon waarmee dit paneel zowel visuele als auditieve sensorische stimulatie biedt. Paneel is 
Nenko Interactive compatibel en reageert dus ook op controllers als microfoon, 6-knoppen 
schakelaar, kubus en het Nenko Sense Systeem. Wordt geleverd inclusief muurbeugel met 
instructies. Inclusief fixatiesysteem voor op het paneel. De fixatieschroeven voor in de muur zijn niet 
inbegrepen. Afmeting: 50 x 90 x 10 cm 
  

5. Zintuigen stimulaties 
Zien, horen en voelen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6. Installatie 

 
Je kunt dit op de achterwand plaatsen en dan de schroeven boren op de aangewezen plekken.  
 

7. In gebruik nemen 
Het paneel is direct klaar voor gebruik: 
Sluit het paneel eenvoudig aan op het stopcontact en schakel de stroom in.  
Om het paneel in te schakelen, drukt u op de aan / uit knop: 
 

 
 
Het LCD- scherm licht op en geeft een vergrendelend symbool weer. Het paneel start in de laatst 
gebruikte modus. Om het paneel te ontgrendelen, houd 3 seconden de pijltoetsen omhoog en 
omlaag ingedrukt: 



 

 

 
 
Het menu is nu toegankelijk. 
Instellingen zijn als volgt: 

• Volume 

• Helderheid 

• Snelheid 

• Microfoongevoeligheid 

• Draadloze connectie 

• Koppelen 
 
Gebruik de pijlknoppen om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen, bijv. beginnend vanaf het 
volumescherm, druk omlaag om de helderheidsinstellingen te bereiken en nogmaals omlaag om 
toegang te krijgen tot snelheidsinstellingen, enzovoort. 
 

Volume 
Selecteer het volume in het menu en druk op OK om het volume te wijzigen: 

Het volume kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het 
gewenste volumeniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan. 
 

Helderheid 
Om de helderheid te wijzigen, selecteer helderheid in het menu en druk vervolgens op OK: 

 

 



 

 

 
De helderheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het 
gewenste helderheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan. 
 

Snelheid 
Om de snelheid te wijzigen, selecteert u snelheid in het menu en drukt u vervolgens op OK: 
 

 
 
De snelheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het 
gewenste snelheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan. Het 
paneel reageert sneller op geluiden wanneer de snelheidsinstelling hoger is. Snelheid wordt per 
patroon opgeslagen, waardoor individuele vereisten mogelijk zijn. 
 

Modus 
Als u de modus wilt wijzigen, selecteert u deze in het menu en drukt u op OK: 

 
 
De modus kan vervolgens worden gewijzigd met behulp van de pijl-omhoog en pijl-omlaag knoppen. 
Selecteer de gewenste modus en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan. 
 

Draadloze connectiviteit 
Draadloze connectiviteit kan worden aangepast met behulp van deze instelling. Connectiviteit kan 
worden gedraaid aan of uit: 

 
 



 

 

Wanneer connectiviteit is ingeschakeld, reageert het paneel op andere interactieve producten in de 
ruimte, zoals een schakelpaneel of een interactieve soft play kubus.  
Schakel connectiviteit in of uit met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste  
en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan. 
 

Koppeling 
Er zijn 5 koppelingskanalen. Kanaal 0 is de standaard fabrieksinstelling. Wanneer de  
paneel is ingesteld op kanaal 0, alle compatibele interactieve schakelaars in de kamer werken  
op het paneel, bijv. het schakelpaneel, de interactieve softplay kubus. 
 
Selecteer het gewenste koppelingskanaal met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de  
gewenste instelling en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan. 
 
Kanaal 1 is de groene knop (12 uur) op het schakelpaneel 
Kanaal 2 is de blauwe knop  
Kanaal 3 is de oranje knop  
Kanaal 4 is de paarse knop  
Kanaal 5 is de gele knop 
 
Voorbeeld: 
Als u het paneel wilt koppelen met de groene knop op het schakelpaneel, selecteert u Kanaal 1 op 
de knop paneel. Houd vervolgens de koppelingsknop op het schakelpaneel ingedrukt en druk 
vervolgens op de groene knop. Laat nu de koppelingsknop los. Het schakelpaneel bedient nu het 
paneel op Kanaal 1. 
 
Gebruik dezelfde procedure om het paneel te koppelen met de blauwe knop op de ovaal  
afstandsbediening: hiervoor moet Kanaal 2 op het paneel worden geselecteerd, enzovoort 
 
Als u de ovale afstandsbediening terug wilt zetten naar Kanaal 0, houdt u de koppeling ingedrukt  
aan de zijkant van het schakelpaneel en druk vervolgens op de middelste knop voordat u deze beide 
knoppen los laat. 
 

   Kanaal 0: Fabrieksinstellingen      Kanaal 1: Groen op ovale afstandsbediening 
 
Met deze functie kunt u 1: 1 gebruik maken van een paneel en het schakelpaneel terwijl anderen 
genieten apparatuur in de kamer. 
 

 
 



 

 

 
Dieptespiegel paneel knoppen 
Het Dieptespiegel paneel heeft 4 robuuste knoppen aan de basis voor gemakkelijke toegang: 

Het paneel wordt compleet geleverd met een micro SD-kaart met 14 muziektracks. Gebruikers  
kunnen deze micro SD-kaart vervangen door een andere om aan hun eigen persoonlijke voorkeuren 
te voldoen, waardoor dit een echt veelzijdig paneel is. Zie de opmerkingen op de meegeleverde 
micro SD-kaart voor aanwijzingen voor het wijzigen van de muziektracks. 

 
Vanaf L-R:  
Kleurverandering  verandert de kleur van de LED-lampjes – 8 kleuren: groen, blauw,  
                                       donkerblauw, paars, roze, rood, oranje, geel.  
 
Afspelen/Pauze het huidige patroon afspelen of onderbreken 
Richting  de rotatie/oriëntatie van het patroon wijzigen 
Patroon  verander het patroon. 
 
Modi 
Het dieptespiegel paneel bestaat uit verschillende gekleurde patroonmodi, elk  
het bieden van visuele stimulatie en het aanleren van oorzaak en gevolg. 

 
Modus 1: Patronen met geluiden – één kleur 
Patroon 1: Infinity tunnel 
Patroon 2: Brede horizontale staven die naar boven/naar beneden of van links naar rechts reizen 
Patroon 3: Brede horizontale staven die in een cirkel reizen 
Patroon 4: Blok vervagende kleur dat in een cirkel reist 
Patroon 5: Spiraal van kleur vult geleidelijk de cirkel  
Patroon 6: Kleur verspreidt zich langzaam omhoog/omlaag langs de zijkant 
Patroon 7: Middelgrote horizontale staven die naar boven/naar beneden of van links naar rechts  
                    reizen  
Patroon 8: Twee dunne horizontale scheuten die in een cirkel reizen  
Patroon 9: Vier dunne horizontale scheuten die in een cirkel reizen en kruisen  
Patroon 10: Banden van kleurvulling vanaf het midden van de zijkanten en naar buiten 

 
Modus 2: Patronen met geluiden - veelkleurig  
De dieptespiegel paneel patronen zijn veelkleurig in deze modus. Gebruik de kleur  
verander de knop om de weergegeven kleuren te wijzigen. 
 
 



 

 

 
Modus 3: Patronen met geluiden – één kleur regenboog autocycle  
 
In deze modus fietst het paneel automatisch door een regenboog van kleuren. Kies eenvoudig de  
gewenst patroon en verlof om alle kleuren te laten zien. Terwijl alle knoppen actief blijven in  
deze modus, het is ideaal voor gebruik als een passieve ontspanningshulp in een kamer en voor die  
personen die niet in staat zijn om de knoppen te bedienen. 
 

9. Onderhoud 
Het diepte spiegel paneel is ontworpen om onderhoudsarm te zijn. Maak de buitenkant schoon als  
gewenst met een zachte vochtige doek. 
 

10. Technische informatie 
INGANG: 100-240V 50 / 60Hz, 1,5A 
UITGANG: 12V 5A 
Voeding goedkeuringen: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.nenko.com/

