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Gebruiksvoorschriften 

Algemeen 

• Lees deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing door vóór gebruik van 
het apparaat aandachtig door. Sluit pas na het lezen van dit document het apparaat 
aan op het lichtnet 

• Zet de Sensiview altijd op de juiste manier uit voordat u de stroom eraf haalt. 
• Laat de Sensiview na gebruik een aantal minuten afkoelen voordat deze verplaatst 

wordt. 
• De SensiView maakt gebruik van een projector. Bij transport moeten schokken 

worden vermeden. Harde schokken of stoten kunnen de lamp van de projector 
permanent beschadigen (denk hierbij aan vervoer over drempels of buitenshuis). 

Plaatsing 

• Plaats het apparaat op een droge, goed geventileerde en vlakke ondergrond. Vermijd 
altijd direct zonlicht. Vocht en/of een te hoge temperatuur kunnen leiden tot 
storingen in de elektronica. 

Ventilatie 

• Zorg, wanneer u het apparaat installeert, voor voldoende ventilatie. Houd een halve 
meter vrij rondom de behuizing, met name aan de zijkanten. 

• Plaats nooit een voorwerp, zoals bijvoorbeeld een doos, over de SensiView als deze 
in gebruik is. 

Reiniging 

• De SensiView kan het beste worden schoongemaakt met een oplossing van 
wasmiddel en een zachte, niet pluizende doek. In geen enkel geval mogen 
oplosmiddelen als thinner, terpentine en alcohol worden gebruikt.  

• Gebruik een niet te vochtige doek om het doordringen van water in het apparaat te 
voorkomen. Dit kan kortsluiting veroorzaken. 

• Let op! De lens is zeer gevoelig voor krassen. Let er tijdens het schoonmaken op dat u 
deze niet beschadigd.  
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Mogen wij aan u voorstellen, de SensiView 

De SensiView is een mobiele beleef-unit voor projecties op plafond of wand. Door middel 
van kamervullende projecties met herkenbare beelden worden de zintuigen van uw 
bewoners geprikkeld. Bijpassend geluid of muziek wordt afgespeeld op het door u ingestelde 
volume. De SensiView is ook een ideale oplossing voor bedlegerige cliënten. 

De SensiView is compact en mobiel en daardoor breed inzetbaar op verschillende afdelingen 
en leefruimtes. Een groot voordeel van zijn mobiliteit is dat cliënten de beleving kunnen 
ervaren in hun eigen vertrouwde omgeving. Daarnaast is hij zeer compact en eenvoudig te 
bedienen.  
 
Hoe werkt de SensiView? 

De SensiView heeft een gebruiksvriendelijk bedieningssysteem met simpele knoppen. Hij is 
standaard uitgerust met 9 verschillende, rustgevende thema’s en met één druk op de knop 
kiest u het gewenste thema. Het is ook mogelijk om via een USB-stick persoonlijke foto’s, 
video’s en/of muziek af te spelen. Door het slimme kantelsysteem is de projector verstelbaar 
en kan er zowel op het plafond als op wanden worden geprojecteerd. De projectie kan 
worden aangepast naar het oppervlak.  
Standaard zijn 9 thema’s beschikbaar: boswandeling, onderwater wereld, wolkenluchten, 
sterrenhemel, treinreis, vlindertuin, strandwandeling, mandala’s en winterwandeling. 
Maten: 51 x 58,5cm, hoogte 68cm. Gewicht 26kg. 
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Aan de slag met de SensiView 

 
Knoppen op de projector 
Aan: inschakelen van de projector  
Uit: uitschakelen van de projector 
Led: dit lampje geeft aan of de projector aan of uit staat 
Projectiehoek: hiermee kan de beeldprojectie worden gecorrigeerd 
Focus: hiermee kan het beeld scherp gesteld worden 

Knoppen in het menu 
Menu 
9 keuze knoppen 
V-: volume zachter 
V+: volume harder 
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Gebruiksaanwijzing  
 
Starten en afsluiten  
 
Starten 
Om de SensiView te starten moet de AAN knop kort ingedrukt worden. Het LED lampje op de 
projector gaat dan branden. De projector is helemaal opgestart als u het standaard menu in 
beeld ziet.  
 
Let op! druk de AAN knop maar 1 keer in, de projector heeft een opstarttijd dus het duurt 
even totdat deze projecteert.  

Afsluiten 
Druk kort op de UIT knop, het LED lampje begint te knipperen. De projector sluit zich vanzelf 
af maar moet eerst afkoelen.  De muziek wordt direct afgesloten. Hij is helemaal juist 
afgesloten als het LED lampje niet meer brandt. 

PAS OP: Haal de stekker van de SensiView pas uit het stopcontact als het LED lampje op de 
projector niet meer brandt, de projector moet even afkoelen. Dit is belangrijk voor de 
levensduur van de lamp. 

Beeld afstellen 

De volgende stap is het instellen van de hoek van de projectie. Dit kan door middel van de 
knop aan de linkerkant van het apparaat. Deze moet los gedraaid worden en dan kan de 
hoek waarin de projector projecteert worden bepaald. Wanneer de juiste hoek gevonden is 
moet de knop weer worden aangedraaid om de projector te vergrendelen.   

Beeld correctie 
 
Het beeld van de projectie kan aangepast worden aan de hoek waarin geprojecteerd wordt. 
Dit kan doormiddel van de ronde draaiknop boven op de projector. Dit is niet noodzakelijk 
maar zorgt wel voor een mooier weergave van het beeld.  
 
Thema kiezen 
 
De thema’s staan op de bijgeleverde usb-stick. De usb-stick moet aan de binnenzijde, aan de 
voorkant van de SensiView worden ingestoken. Zonder usb-stick kan er geen beeld worden 
geprojecteerd. 
Wanneer de usb-stick is ingestoken krijgt u het standaard keuzemenu in beeld. Alle thema’s 
komen dan één voor één voorbij. U kunt een van de thema’s selecteren via een van de 9 
knoppen. Bij het starten van de projectie start ook automatisch het geluid. 
Wilt u een andere usb-stick afspelen? Schakel de projector uit. Wanneer deze volledig is 
uitgeschakeld kunt u de usb-stick verwijderen en een andere insteken. Start de projector 
daarna opnieuw op.  
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Barry Emons Aangepast spelmateriaal B.V. 
Hoefslag 11 
5411 LS Zeeland 
Tel nr: (+31) 0486 45 26 26 
E-mail: info@barryemons.nl 

www.barryemons.nl 
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