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lisätietoa laitteesta www.cradle.com

Käsittely
•
•
•
•
•
•

varo kastelemasta Sointua
älä pudota sitä tai käsittele liian rajusti
pidä Sointu pois suorasta auringonpaisteesta tai muusta lämmön lähteestä
muut sähkölaitteet (televisio, radio yms.) voivat haitata käyttöä
pyyhi Sointu pehmeällä, kuivalla tai vähän kostutetulla liinalla
säilytä Sointu omassa kuljetuslaukussaan, silloin kun et käytä sitä

Mikä Sointu on?
Sointu on vuorovaikutteinen instrumentti, joka muuntaa käyttäjien kosketuksen ääneksi. Se on
tarkoitettu ihmisille, jotka tarvitsevat tukea kommunikoinnissaan tai vuorovaikutuksessaan toisten
ihmisten kanssa – käytettäväksi yhdessä heidän kommunikointikumppaneidensa kanssa. Sointu
houkuttelee leikilliseen yhdessäoloon ja lähestymään toista koskettamalla.

Miten Sointu toimii?
1. Molemmat käyttäjät asettavat kätensä laitteen vastakkaisille kosketusalustoille.
2. Samalla toinen koskettaa toista (paljaalle iholle)
3. Sointu tunnistaa erilaisia kosketuksen tapoja ja muuntaa kosketuksen erilaisiksi ääniksi.
Kosketuspiiriin voi liittyä tällä tavoin ketjuttamalla useita ihmisiä.
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Kuva 1. Suljettu kosketuspiiri (2 ihmistä)

Kuva 2. Suljettu kosketuspiiri (2+ ihmistä)

Erilaisia tapoja koskettaa

Kuva 3a. Erilaisia tapoja koskettaa: naputus (tapping), kiinni pitäminen (holding), sively (stroking), kutitus
(tickling), nipistys (kneading)
Erilaiset kosketukset tuottavat erilaisia ääniä. Mikäli iho on erittäin kuiva, voit kosteuttaa sitä kevyesti
kosteusvoiteella ennen laitteen käyttöä.
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Kuva 3b. Kosketuspiiri muodostuu, kun molemmat käyttäjät asettavat kätensä vastakkaisille
kosketusalustoille ja koskettavat toinen toisiaan.

Sointu-laitteen painikkeet
Painikkeet löytyvät puisen luukun takaa.

1. Virta PÄÄLLE/POIS
2. Äänen voimakkuus / Äänivalikko
3. Magneetilla toimiva micro-USB -portti
4. SD-kortti (muistikortti)
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1. Virta päälle / pois
•
•
•
•
•

paina painiketta 1, kunnes vihreä valo syttyy
Sointu käynnistyy noin 20 sekunnissa, kuulet kolmisointuisen sävelen, kun laite on valmiina
käyttöön
sulje luukku ja käytä laitetta
lopeta laitteen käyttö painamalla uudestaan painiketta 1, kunnes kuulet kolmisointuisen sävelen
led-valo sammuu merkiksi siitä, että virta on pois

2. Äänen voimakkuuden säätö / äänivalikko
•
•
•

käännä painike 2 vasemmalle: hiljaisempi ääni
käännä painike 2 oikealle: voimakkaampi ääni
kun haluat vaihtaa äänimaisemaa, paina kerran painiketta 2 (kun painat uudestaan, saat aina uuden
äänimaiseman)

3. Laitteen lataus
•
•
•
•
•

laite tulee ladata, kun punainen valo syttyy
aseta magneetilla toimiva micro-USB -piuha latausporttiin 3 (varmista että laite on sammutettuna)
latauspiuha on oikein päin, kun magneetti napsahtaa tiukasti kiinni
HUOM! magneetti micro-USB-piuha voidaan asettaa vain yhdessä asennossa – älä käytä
ylimääräistä voimaa asettamiseen!
lataus kestää noin 4 tuntia

Sointu-laitteen äänimaisemat
Laitteessa on ohjelmoituna erilaisia äänimaisemia. Jokainen äänimaisema sisältää 5 ääntä. Äänimaisemien
teemat ovat:
1. Luonnon äänet: kuten meri, lokkien kirkuna, veden virtaus jne.
2. Kaupungin äänet: kuten polkupyörän kello, höyryjuna, kirkon kello jne.
3. Maatilan äänet: kuten kanat, kissa, ankat jne.
4. Soittimien äänet: kuten piano, sello, kitara jne.
5. Ääniavaruus: unenomainen, vedenalainen äänimaisema
Neljä ensimmäistä äänimaisemaa on ladattuna laitteeseen, loput on tallennettu muistikortille.
Muistikortille on mahdollista ladata wav. -muotoisia ja alla olevan esimerkin mukaan nimettyjä tiedostoja.
www.crdl.com -sivuilta löydät lisää tietoa omien äänien lataamisesta
-

ambience.wav
firstcontact.wav
holding.wav
knead.wav
stroking.wav tapping.wav
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Sointu-laitteen käyttöideoita
Soinnun avulla voit löytää uudenlaisia kontaktin luomisen tapoja. Seuraavat suositukset voivat olla
hyödyllisiä, kun otat Sointua käyttöön.

1. Kokeile käyttää Sointua jo olemassa olevissa toiminnoissa ja osana päivittäisiä
rutiineja.

2. Tarjoa Sointua myös yhteisössäsi vierailevien omaisten ja läheisten käyttöön.
3. Pidä Sointu esillä niin, että kaikki käyttäjät saavat sen helposti käyttöönsä.
Soinnun voi laittaa pöydälle tai käyttäjän syliin.
4. Tutustu ja kokeile Sointua uteliaasti, ilman että etukäteen päätät, mihin tilanne
johtaa. Muista, että ei ole oikeaa tai väärää tapaa käyttää laitetta.
5. Havainnoi, miten käyttäjät reagoivat sekä kosketukseen että ääneen ja
mukauta toimintaasi tilanteen mukaan. Muista spontaanius ja leikkisyys!

Lisätietoa
Tikoteekin sivut: www.tikoteekki.fi: käyttöopas ja ohjevideo
Kerron kosketuksella -video Sointu-laitteen käyttökokemuksista toimintakeskuksessa Etevassa: Kerron
kosketuksella – Sointu-laite virittää vuorovaikutukseen - YouTube
CRDL-laitteen sivut: www.crdl.com
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