
De Vsoundbox 

 

 

Wat is het?  

De Vsoundbox is een draadloze bluetooth speaker. De box maakt gebruik van het 

oppervlak om een groots geluid te creëren. Hoe groter het oppervlak, hoe groter het 

geluid. 

 

Voor wie?  

Dit product is geschikt voor met mensen met een visuele en verstandelijke beperking.  

Ook mensen met die slechthorend zijn kunnen genieten van de trillingen. 

 

Voor wie is het niet geschikt? 

Dit product is niet geschikt voor mensen waarbij trillingen onrust veroorzaken. 

 

Wat is het doel?  

Het instrument geeft trillingen weer en verandert de weergave van geluiden door gebruik 

van oppervlakten. Doel is ontspanning te bereiken bij de zorgvragers. 

 

Gebruikersgemak  

Vanwege het kleine formaat, is de Vsoundbox makkelijk mee te nemen. Via bluetooth 

kun je een gsm, tablet, laptop of computer aansluiten en draadloos genieten van 

geluiden en muziek. 

Zet je de Vsoundbox op glas of tegen een raam, dan klinkt de muziek prachtig helder. Op 

een houten vloer knalt de bas uit de box. 

 

Klaarmaken voor gebruik  

1. Laad de Vsoundbox op met de bijgeleverde USB kabel. Dit duurt 2 uur.  

2. Schuif het knopje op BT om bluetooth aan te zetten op de Vsoundbox. Blauw licht gaat 

knipperen. 

3. Na enkele seconden hoor je een toon uit de Vsoundbox . Dit betekent dat de bluetooth 

geactiveerd is.  

4. Ga naar de instellingen settings op je audio-apparaat en open de bluetooth 

instellingen.  

5. Activeer de bluetooth.  

6. Binnen 30 seconden zie je Vsoundbox verschijnen in je lijst.  
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Bij niet verschijnen van de Vsoundbox in de lijst: 

1. Druk op Scan of Scannen op apparaten om de Vsoundbox te zoeken.  

2. Selecteer Vsoundbox.  

3. Er kan eenmalig gevraagd worden naar een toegangscode, deze is 0000.  

4. De Vsoundbox is nu verbonden en klaar om muziek af te spelen.  
  
 

 

Aan de slag  

Opdracht 1  

Maak van ieder oppervlak een speaker en test het geluid. 

 

Opdracht 2  

Vraag aan de visueel beperkte bewoner op welke wijze hij de trillingen ervaart. 

 

 

 

 

Instructiefilm 

https://www.bing.com/videos/search?q=Vsoundbox&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dV
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F45C9817D9278FF50899F45C9817D9278FF508&rvsmid=EF4D2BDFDB21A8ADF470EF4D

2BDFDB21A8ADF470&FORM=VDRVRV 
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