
snoezle is een                              product

Klaar voor een ervaring?

Lees mij eerst ! 
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Leer je beter kennen
tot in de puntjes - P9 
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Berg je op
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De Snoezle. 
Een product ontwikkeld voor en door de zorg.

Snoezelen (snuffelen & doezelen) is een activiteit die aangeboden 
wordt aan een grote groep mensen waaronder personen met 
een verstandelijke beperking, gevorderde dementie, of andere. 
De persoon wordt gedurende kortere of langere tijd in een 
multisensorische ruimte gelegd waar gedempte lichteffecten, 
beelden en geluiden een prikkelende of kalmerende invloed 
uitoefenen. Snoezelen gebeurt vaak in een snoezelkamer maar 
Snoezle brengt de snoezel ervaring op een mobiele manier tot bij 
de gebruiker, in zijn of haar vertrouwde omgeving.

Design by Pilpili.

ontdek meer
op de website

www.snoezle.be
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Maak je klaar 
voor het eerste gebruik 

2

in de verpakking ...

snoezle module *

Alle elektronica zit in een aparte 
module. Deze verzorgt de sturing van 
de leds en bevat daarnaast ook 2 
luid-sprekers voor het geluid. Een 
bedien-ingspaneel op de module 
zorgt ervoor dat je de scenes kan start-
en, stoppen alsook het volume en de 
licht-intensiteit regelen.

snoezle tent *

De tent is gemaakt uit textiel met 
een kleurige opdruk in een thema 
naar keuze. De rand is voorzien van 
een flexibele meerkleurige ledstrip.
Gebruik de Snoezle tent enkel 
binnenshuis.

* garantie

Snoezle gebruikers zijn vaak geen doetjes.  Zowel de Snoezle tent als Snoezle module worden gratis 
vervangen bij defect of breuk.  Deze garantieperiode bedraagt 2 jaar. Alleen als zou blijken dat u de Snoezle 
niet op de juiste wijze heeft gebruikt of geïnstalleerd zijn de vervangingskosten voor uw eigen rekening. 
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2 2 snoezle tent
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1
Verwijder de elastiek om 

de snoezle te laten 
openspringen.

!  OPGELET   !
Kijk na of je genoeg ruimte 

hebt en of er geen personen 
in de weg staan. 

2
Zet de tent 

op de gewenste plaats.

Maak je klaar 
voor het eerste gebruik 

2



‘klik’

2 3 snoezle module
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1
Richt de luidsprekers (de kant met 
de gaatjes) naar de tent en plaats 
de module op de voorziene plaats 

in de twee elastieken.

        2
Plug de module 
op de connector.
Je hoort een ‘klik’ als 
deze correct geplaatst is

Maak je klaar 
voor het eerste gebruik 

2



2 3 Snoezle module
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3
Verbind de module met de stroomkabel 
en steek de stekker in het stopcontact.

Heeft u een Snoezle met batterij?
Dan dient u eerst de batterij op te laden in de meegeleverde lader.
(De batterij laadt niet op in de module.) Vervolgens kan u de batterij aan 
de onderkant van de module inpluggen en deze starten zonder stroom.

Meer info over het inpluggen van de batterij, zie pg13

4
Start de module door op de     -toets te drukken.

(Voor uitleg van de knoppen zie pagina 8.)

Maak je klaar 
voor het eerste gebruik 

2



Maak je klaar
voor het eerste gebruik 

2

2 3 snoezle module
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5. intense* modus
      start: knipperende 
       gele leds
6. rustige** modus
      start: oplichtende 
       gele leds
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1. intense* modus
      start: knipperende 
       blauwe leds
2. rustige** modus
      start: oplichtende 
       blauwe leds

3. intense* modus
      start: knipperende 
       groene leds
4. rustige** modus
      start: oplichtende
        groene leds

scenesaan/uit
Druk kort om aan te zetten.
Om uit te schakelen hou je

de toets even ingedrukt.

volume helderheid

De module bevat 6 verschillende scènes:
thema Onder Water, thema Het Bos & 
thema Aan Zee. Elk thema bestaat in twee versies: 
een intense en rustige modus.



1
op de grond

2
op een bed

3
op het statief 

(dit is een accessoire, kan 
apart besteld worden)

Leer je beter kennen
tot in de puntjes 

3

3 1 waar plaatsen?
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Leer je beter kennen
tot in de puntjes 

3

3 2 handige opbergzakjes

3 3 openritsbaar dak

Hierin vindt je handleiding 
een mooi plaatsje, je kan er 
ook je voeding en voedings- 
kabel in opbergen...

Dit maakt het gemakkelijk om 
de gebruiker even te obser-
veren zonder hem of haar te 
storen!
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Leer je beter kennen
tot in de puntjes 

3

3 4 lusjes om je eigen knuffeltjes dicht bij jou te houden

Aan de binnenzijde zijn meerdere lusjes voorzien. 
Hierdoor kan je voor iedere gebruiker zijn eigen plekje personaliseren.

> Knuffels zijn niet meegeleverd.
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Leer je beter kennen
tot in de puntjes 

3

3 5 onderhoud
De beste manier om jou Snoezle te reinigen is gebruik te maken van universele 
desinfectiedoekjes, voor het desinfecteren en reinigen van medisch apparatuur en 
medische oppervlakken.

Een grondige reiniging kan door het textiel los te ritsen van het tentframe. 
Het textiel kan gewassen worden in een handwas programma aan max 60°C,
geen bleekmiddel, geen droogkast, hangend laten drogen.
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* 
wassen kan de brandvertragende
 eigenschap verminderen

** 
hangend laten drogen

60
* **

Start met het uitritsen 
van het dak van de Snoezle.1 2

Rits vervolgens de grote 
textiel volledig los van 

de led-strip.

De Led-strip zal een
ronde vorm aannemen. 

Je laat deze best tijdens 
het wassen van de textiel
in zijn ronde vorm liggen.



Leer je beter kennen
tot in de puntjes 

3

accessoires
(deze kan je als extra aankopen op de webshop)

3 6

batterij set met lader

Als je Snoezle niet voorzien is van een 
batterij kan je deze hiermee nog steeds 
uitbreiden! Handig als je je Snoezle vaak 
wil verplaatsen.

Met deze set krijg je twee batterijen, een 
duolader met snoer voor netstroom of voor 
in de wagen.

Plug de batterij in de module

Let op, de batterij laadt niet op in de module (zelf al is deze aangesloten op de stroom.) 
Je kan de batterij enkel opladen in de daarvoor voorziene lader.
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statief

Dankzij dit statief kan je je Snoezle bijna overal monteren: 
boven een stoel of een rolstoel, een zetel ...
De hoogte is instelbaar. Zeer eenvoudig in gebruik.
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draai aan deze 
ring om de hoogte

in te stellen.



Berg je op
zodat hij geen plaats inneemt

4

snel en eenvoudig opbergen4 1
De module verwijderen is niet nodig. 
De tent wordt gewoon in twee gevouwen, super eenvoudig. 
Op die manier kan je de Snoezle even verplaatsen of opzij te zetten.

1
sta achter je Snoezle

2
duw één zijde naar beneden
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3
leg de andere zijde erover

4
platdrukken

5
elastiek erond... 

en klaar!
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‘ We wensen je 
veel              plezier! ’ 



Heeft je snoezle het einde van 
zijn leven bereikt ? 

Je kan ons je oude snoezle 
terug bezorgen. Wij recycleren 
hem en geven bepaalde delen 

een tweede creatief leven.

Kanonstraat 44
8500 Kortrijk

België

End of life



Snoezle is een pendulum product
Contacteer ons via info@pendulum.care

www.pendulum.be

design by pilipili


