
Handleiding. 
Voor de Qwiek.up

Handleiding voor 

de zorgverlener



Onverhoopt problemen 
met uw Qwiek.up?

Zie Probleemoplosser op  
pagina 14 of bel ons op 

het nummer 
045-3690510



Lees deze voorschriften voor het aansluiten en 
gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door.
Algemeen
• Lees deze veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat 

aandachtig door. Sluit daarna pas dit apparaat aan op het lichtnet. 
• Controleer, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, de bedrijfsspanning van het 

apparaat. U kunt deze vinden op het product label.
• Schakel de Qwiek.up altijd op de juiste manier uit voordat u de stroom er vanaf haalt.
• Laat de Qwiek.up na gebruik, 2-5 minuten afkoelen alvorens deze te verplaatsen.
• De Qwiek.up 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 gebruikt, 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 Qwiek.up als deze 
        in gebruik is.   

Onderhoud en reparatie
• WAARSCHUWING: Verwijder nooit de behuizing en/of de beschermende kap van het 

apparaat, om een elektrische schok te voorkomen. 
• Laat onderhoud en reparatie over aan gekwalificeerd Qwiek personeel. 

Reiniging
• De behuizing en het bedieningspaneel van het apparaat kunnen het beste worden 

schoongemaakt met een oplossing van afwasmiddel en een zachte, niet pluizende doek. In 
geen enkel geval mogen oplosmiddelen als thinner, terpentine of alcohol worden gebruikt. 

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

• LET OP! De lens van de Qwiek.up is zeer gevoelig voor krassen. Let er tijdens het 
schoonmaken op, dat u deze niet beschadigd.



  Product specificaties

Lengte x Breedte x Hoogte 45 x 45 x  84 cm

Gewicht 27,5 kg 

Stroomtoevoer 100-240V~, 50/60Hz, 2.0A

Vermogen max. 250 Watt

Lichtopbrengst 3400 ANSI-lumen

Certificering CE - De Qwiek.up wordt 
geproduceerd conform het ISO-13485 
kwaliteitsmanagement systeem voor 
medische hulpmiddelen. De Qwiek.up 
is getest conform de EMC norm voor 
medische producten EN60601-1-2:2015.

Fabrieksgarantie 1 jaar, uitbreidbaar met Premium Service
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Introductie Qwiek.up

Algemeen
De Qwiek.up is een intelligent systeem dat de unieke Qwiek belevingsmodules kan 
afspelen. Standaard wordt bij de Qwiek.up een scala aan belevingsmodules geleverd 
met hierop speciaal ontworpen audiovisuele belevingen waarmee de Qwiek.up voor een 
bijzonder grote doelgroep aantrekkelijk is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan snoezelen of 
natuur belevingen. Iedere module bestaat uit een variatie van videomateriaal over een 
onderwerp, met instelbare muziek sporen om de beleving zo persoonlijk mogelijk te maken. 
Voor meer informatie over hoe u de Qwiek.up het beste in kunt zetten kunt u terecht in het 
implementatie-magazine of op onze website, www.qwiek.eu/implementatie.

Belevingsmodules
De Qwiek.up wordt standaard geleverd met een variatie aan belevingsmodules. Per 
belevingsmodule zijn er een aantal videofragmenten beschikbaar met elk vijf verschillende 
muziek sporen om uit te kiezen. Voor meer  belevingsmodules kunt u terecht in onze 
webshop, www.qwiek.eu/webshop

Serienummer
Het serienummer (SN) van uw Qwiek.up kunt u vinden aan de binnenzijde van de poot, 
achter het bakje met belevingsmodules. 

FIGUUR 1.0 - Serienummer
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FIGUUR 1.1 - Stekker in Qwiek.up

FIGUUR 1.2 - Stekker in stopcontact

FIGUUR 1.3 - Aan- en uitschakelen van het Qwiek systeem

Bediening.
Het aan/uit zetten van het systeem

Stekker insteken

Controleer of de stekker in de 
Qwiek.up en het stopcontact zit.

Systeem in-/uitschakelen

Systeem aanzetten:
Zet de Qwiek.up aan door de knop 
op het bedieningspaneel eenmaal 
in te drukken. Het lampje naast de 
knop gaat nu branden.

Systeem uitzetten:
Druk dezelfde knop op het 
bedieningspaneel in om de 
Qwiek.up uit te schakelen. 

LET OP! Wacht tot het groene 
lampje stopt met knipperen 
alvorens u de stekker verwijdert en 
de Qwiek.up gaat verplaatsen

1

2



8

1

2

Bediening .
Beeld afstellen

Hoek van projectie instellen

Wanneer de Qwiek.up opgestart is 
ziet u het beginscherm 

(zie figuur  2.1) 

De Qwiek.up kan voor zowel 
plafond- als muur projectie gebruikt 

worden. Indien nodig kunt u de 
locatie van de projectie aanpassen.

U stelt de locatie van de projectie 
in door de Qwiek.up te kantelen. U 

kunt hiervoor het beste de zijkanten 
van de Qwiek.up vastpakken 

om beschadiging aan de lens te 
voorkomen. 

Scherpstellen van projectie

Indien het beeld niet scherp is, kunt 
u door middel van de schuifknop 

bovenaan de voorzijde de focus van 
de lens aanpassen.

FIGUUR 2.1 - Beginscherm Qwiek.up

FIGUUR 2.2 - Beeld afstellen

FIGUUR 2.3 - Beeld scherpstellen

Weten hoe u de Qwiek.up 
het beste kunt inzetten? Kijk 

dan in het interventie- en 
implementatie magazine of op 

www.qwiek.eu/implementatie.
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3 Beeld correctie

De Qwiek.up heeft een ingebouwde 
correctie om het beeld automatisch 
juist te projecteren, deze correctie 
heet de keystone. Mocht deze niet 
goed geconfigureerd zijn, dan kunt 
u deze aanpassen. Om dit te doen 
houdt u de ronde knop op het 
bedieningspaneel ingedrukt en past 
u met behulp van de plus en min 
knop de keystone aan.

LET OP! Deze functie werkt alleen 
in het beginscherm (wanneer 
er dus geen belevingsmodule is 
ingestoken).

FIGUUR 2.4 - Vorm van de projectie met incorrecte keystone

FIGUUR 2.5 - Knoppen voor de keystone correctie
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Bediening .
Belevingsmodule afspelen

1

2

3

Belevingsmodule kiezen

Kies een van de belevingsmodules 
uit. De Qwiek.up wordt geleverd 

inclusief een opbergdoosje waar de 
modules in zitten.

Belevingsmodule insteken

Om een belevingsmodule af 
te spelen, kiest u één van de 

belevingsmodules en steekt u deze 
in de daarvoor bestemde USB-poort 

aan de voorzijde van de Qwiek.up. 

Belevingsmodule verwijderen

Om te stoppen of van 
belevingsmodule te wisselen, trekt u 

eenvoudig de belevingsmodule uit 
de Qwiek.up en plaatst deze terug in 

het daarvoor bestemde doosje

FIGUUR 3.1 - Belevingsmodule uitkiezen

FIGUUR 3.2 - Belevingsmodule insteken

FIGUUR 3.3 - Belevingsmodule verwijderen

Maak uw eigen 
belevingsmodule (zie 

pagina 12) of bestel meer 
belevingsmodules via

www.qwiek.eu/webshop
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4 Functie knoppen

Een belevingsmodule zal zelf 
beginnen met afspelen. U kunt 
met behulp van de knoppen 1 
tot en met 6 aan de voorzijde 
een ander fragment afspelen, de 
beelden pauzeren of herhalen, de 
geluidssterkte aanpassen of een 
ander muziekspoor kiezen.

Navigeren naar het vorige 
videofragment  

Play/Pauze/Herhaal 
U kunt met deze knop het 
fragment dat u afspeelt 
laten herhalen door de knop 
3 seconden ingedrukt te 
houden. Het lampje onder 
de belevingsmodule zal gaan 
knipperen om aan te tonen dat 
het fragment zich nu herhaalt. 

Navigeren naar het volgende 
videofragment

Volume harder  

Volume zachter 

Muziekspoor wisselen  
Telkens wanneer u op deze 
knop drukt, zal de muziek, die 
bij de video speelt, veranderen. 

1

4

5

6

2

3

Tevens zijn de knoppen 4, 5 en 6 
ingebouwde keystone correcties 
wanneer er geen belevingsmodule is 
ingestoken (zie stap 3 in Bediening, 
beeld afstellen, pagina 9).
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Persoonlijke belevingsmodule.
Persoonlijke module maken

U kunt de Qwiek.up personaliseren 
door uw eigen belevingsmodule 

te maken met daarop persoonlijke 
foto’s en muziek of eigen video’s. 

Hiervoor heeft u alleen een 
USB-stick nodig. Gebruik de module 

net als een door Qwiek geleverde 
belevingsmodule. 

Foto’s video’s en muziek op de 
USB-stick zetten

Steek uw USB-stick in een 
computer en open deze. Kopieer alle 

afbeeldingen en muziekbestanden 
of videobestanden naar de 

USB-stick. De Qwiek.up kan alleen 
.JPG (foto’s), MP3 (muziek) en 
.MP4 (video) bestanden lezen. 

In  Figuur 4.3 ziet u een voorbeeld 
van hoe de bestanden op de 
USB-stick behoren te staan.

LET OP! De Qwiek.up speelt geen 
bestanden af die in een (sub)map op 

de USB staan.

1

2

FIGUUR 4.3 - Screenshot van de bestanden op de USB-stick

FIGUUR 4.1 - Persoonlijke belevingsmodule

FIGUUR 4.2 - Persoonlijke belevingsmodule gebruiken
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Software update

Net zoals uw smartphone of 
computer, heeft de Qwiek.up af 
en toe behoefte aan een software 
update. Met de Qwiek.up Premium 
Service bent u altijd verzekerd van 
een veilig en up-to-date systeem.

Controle & Reiniging

Qwiek verricht jaarlijks een controle 
van alle bewegende delen aan 
de buitenkant van de Qwiek.up. 
Daarnaast wordt de Qwiek.up 
inwendig volledig gereinigd en 
gecontroleerd.

NEN 3140 test

Veiligheid staat bij ons altijd 
voorop. Om ervoor te zorgen dat 
de Qwiek.up veilig in gebruik is, 
voeren wij een NEN 3140 test voor 
elektrische apparatuur uit. Deze test 
controleert de lekstroom van een 
apparaat om vast te stellen of deze 
veilig is voor gebruik.

Inzicht in gebruik

Indien gewenst, kunnen wij u 
adviseren over het gebruik van uw 
Qwiek.up. Aan de hand van anonieme 
gebruikersgegevens bekijken wij 
samen met u hoe uw Qwiek.up 
momenteel wordt ingezet en waar 
eventueel nog verbetering mogelijk is.

Vervangende Qwiek.up

Ondanks dat de Qwiek.up met veel 
zorg wordt geproduceerd, kan er 
altijd iets kapot gaan. Dit is vervelend. 
Mochten wij telefonisch het probleem 
niet met u kunnen oplossen, dan 
zullen wij ervoor zorgen dat u zo snel 
mogelijk weer aan de slag kunt: wij 
sturen u een vervangende Qwiek.up 
en zullen uw eigen Qwiek.up zo snel 
mogelijk ter plaatse komen repareren.

Géén voorrijkosten

Doordat u bij een defecte Qwiek.
up een vervangende Qwiek.up 
van ons ontvangt, kunnen wij veel 
efficiënter onze service monteurs 
inzetten. Hierdoor betaalt u dus geen 
voorrijkosten (à €0.60 per kilometer) 
bij een eventuele reparatie.

Korting belevingsmodules

U ontvangt 10% korting op 
belevingsmodules.

1

Onderhoud.
Uw systeem optimaal onderhouden met de Premium Service

Qwiek.up Premium Service

Uw Qwiek.up wilt u natuurlijk altijd zo optimaal mogelijk kunnen benutten en inzetten 
bij uw bewoners. Daarbij is het zeer belangrijk dat de Qwiek.up altijd naar behoren 
werkt en dat onverhoopte problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Daarom 
bieden wij de Qwiek.up Premium Service aan. Dit is een uitstekende service die uw 
Qwiek.up altijd up-to-date houdt en onheil voorkomt door een jaarlijkse controle. 
Mocht er nu toch iets gebeuren met uw Qwiek.up, dan zorgen wij ervoor dat u zo snel 
mogelijk een vervangende Qwiek.up ontvangt om deze niet te hoeven missen. In de 
tussentijd zorgen wij voor de reparatie van uw Qwiek.up. Hieronder leest u meer over 
de inhoud van de Qwiek.up Premium Service:
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Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

De Qwiek.up gaat niet 
aan of valt uit

De stroomkabel is niet 
(volledig) aangesloten

Steek het kleine uiteinde van de stroomkabel in het 
apparaat en het andere uiteinde in een stopcontact. 
Schakel het apparaat vervolgens in door op de groene 
knop op het bedieningspaneel te drukken.

Er is geen beeld 
zichtbaar

Het apparaat is 
uitgeschakeld

Schakel het apparaat in door op de groene knop op het 
bedieningspaneel te drukken.

Het geprojecteerde 
beeld is vervormd

De keystone staat fout 
ingesteld

Zorg dat het apparaat haaks op de muur staat waarop 
geprojecteerd wordt. Als het beginscherm zichtbaar is, 
kan de keystone aangepast worden door de ronde knop 
ingedrukt te houden en vervolgens met de + en - knop het 
beeld aan te passen

Het beeld is wazig De focus is verkeerd 
ingesteld

Draai de focus bovenaan de Qwiek.up naar links en/of 
rechts totdat het beeld scherp zichtbaar is. (zie pagina 8)

Het beeld blijft hangen Er is een systeemfout 
opgetreden

Druk de groene aan/uit knop eenmaal in om het apparaat 
uit te zetten. Zodra het groene lampje volledig uit is kunt u 
het apparaat opnieuw opstarten.

Er is geen geluid 
hoorbaar Het volume staat te laag

Zorg dat een belevingsmodule is ingestoken en er beelden 
getoond worden. Het volume kan nu verhoogd worden 
door meerdere malen op de + te drukken

De knoppen reageren 
niet

Het apparaat is 
uitgeschakeld

Zet het apparaat aan door de groene aan/uit knop 
eenmaal kort in te drukken.

USB foutmelding Er is geen geldige 
belevingsmodule ingestoken

Trek de belevingsmodule of USB-stick uit het apparaat en 
probeer een andere module.

Het laadscherm met de 
zandloper blijft in beeld 
staan

Er is een systeemfout 
opgetreden

Herstart het apparaat door de groene aan/uit knop kort in 
te drukken. Zodra het lampje uit is, kan het systeem weer 
worden aangezet. LET OP! Er mag geen belevingsmodule 
in de Qwiek.up zitten tijdens het opstarten.

Het systeem gaat niet uit Er is een systeemfout 
opgetreden

Zet het apparaat uit door de groene aan/uit knop 5 
seconden ingedrukt te houden, totdat het lampje uit gaat. 
Het apparaat kan nu weer normaal worden gestart en 
afgesloten.

De projector lamp blijft 
branden

Het systeem heeft de 
projector niet goed uit 
kunnen schakelen

Zet het apparaat aan en schakel het na gebruik weer uit, 
door eenmaal kort op de groene aan/uit knop te drukken.

Mijn eigen gemaakte 
module doet het niet

De bestanden staan 
in mappen of zijn het 
verkeerde bestands-formaat

Zorg ervoor dat de bestanden niet in mappen staan. Foto’s 
kunnen alleen een .JPG bestand zijn en muziek enkel .MP3. 
Volg de stappen op pagina 12 om uw eigen module te 
maken.

Probleemoplosser.
Nog steeds problemen 

met uw Qwiek.up? 
Neem dan gerust 

contact met ons op.
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Aantekeningen.



Qwiek BV

Smedestraat 2 6411CR Heerlen The Netherlands +31453690510 info@qwiek.eu www.qwiek.eu


