Wonderfoon
Welke digitale vaardigheden zijn vereist voor het gebruik van dit e-healthproduct?
Afbeelding product
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De Wonderfoon is een oude (PTT-)telefoon die is omgebouwd tot minijukebox met behulp van een kleine computer en mp3-speler.
Als de hoorn van de haak genomen wordt klinkt de kiestoon en wanneer er
dan een nummer wordt gedraaid tussen de 0 en de 9 klinkt een liedje uit
vroegere jaren.
In de telefoon zit een SD-kaart, daar kunnen 30 liedjes op worden gezet,
van Wim Sonneveld als Nikkelen Nelis tot Tom Manders als Dorus. Die
muziek, samen met een apparaat dat ook uit vervlogen tijden komt, blijkt
een mooi middel om ouderen te activeren, rust te geven en ook te
emotioneren.
▪ Ouderen
o Welzijn
Voor deze toepassing zijn er geen bijzondere vaardigheden nodig. De
telefoon werkt voor de doelgroep bekend en intuïtief. Op het moment dat
men de hoorn opneemt en een nummer draait begint muziek te spelen.
Benodigde digitale vaardigheden om de telefoon te installeren en van
functies te voorzien zijn beschreven in een handleiding. Onderstaand de
belangrijkste eerste algemene stappen en kennis.
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Kunnen benoemen wat de functie van de Wonderfoon is
Weten voor wie de Wonderfoon geschikt is
Weten welke functies erin zitten en of dit past bij de gebruiker
Nadenken over de gevolgen van de inzet van deze technologie
Weten wat een WIFI-netwerk is
Weten welk netwerk nodig is om mee te verbinden
Een wachtwoord correct kunnen invoeren
Verschillende tekens kennen en weten waar je ze op het
toetsenbord kunt vinden, bijvoorbeeld hoe je hoofdletters maakt
Weten wat een portal is en wat je op en via deze portal kunt doen
Een handleiding kunnen lezen of instructie volgen en er stap voor
stap doorheen kunnen gaan
Aansluiten en installeren van de Wonderfoon voor het eerste
gebruik en met de adapter aansluiten
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Moeilijkheidsgraad

Meer informatie
Bijzonderheden

Een speciaal nummer bellen om in het hoofdmenu te komen en
uitleg te krijgen, als dit allemaal werkt is de telefoon geïnstalleerd
Zelf muziek op de Wonderfoon plaatsen, dat kan met een USBstick of via WIFI
Muziekbestanden op een USB-stick kunnen zetten, gebruik bij
voorkeur WAV-bestanden
De USB-stick in de Wonderfoon kunnen plaatsen (herstart de
Wonderfoon, haal de stroom eraf en zet deze er weer op. Luister
in de hoorn naar instructies. Hang daarna op en wacht totdat de
telefoon rinkelt)
Op de PC/smartphone/tablet naar de WIFI-instellingen kunnen
gaan en het netwerk “Wonderfoon” kiezen (voer vervolgens het
wachtwoord “Wonderfoon” in, je bent nu verbonden met de
Wonderfoon. Surf naar mijn.wonderfoon.nl)
Nummers en bestanden kunnen selecteren in het tabje
“Geluidsfragmenten”, daar zie je de aanwezige nummers staan
Onderin het scherm bestanden kunnen selecteren en naar de
Wonderfoon sturen. Dit moeten genummerde bestandsnamen zijn
Er zijn meer functies die allemaal te bereiken zijn via
mijn.wonderfoon.nl

1 Plug & Play
2 Specifieke of aanvullende handeling nodig
3 Expert
https://www.wonderfoon.eu/
Je kunt de Wonderfoon ook zelf maken, de website kun je een bouwpakket
downloaden
. Succes!
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