
HANDLEIDING EN INSTRUCTIES

Geribde Knop (Toonset/Klankkleur)
USB Aansluting

Mini Jack Aansluting
Gladde Knop (Aan-Uit/Volume)

Pad
Huls

Bodem

Overzicht:

Ga aan de slag in 7 stappen: Speel met deze 3 suggesties:

Waarschuwing:

1 OMNIPHONE (v5.2)
1 USB oplaadkabel 
1 USB laadblok
1 Riembevestiging

Dit object kan lichtflitsen produceren en 
kan mogelijk aanvallen veroorzaken bij 
mensen met lichtgevoelige epilepsie.

1. Sluit OMNIPHONE aan met de oplaadkabel 
en laad enkele uren op.
2. Schakel OMNIPHONE in door de rechter 
gladde knop naar rechts te draaien tot het 
klikt.
3. Dezelfde rechtse, soepele aan / uit-knop 
kan worden gebruikt om het volume aan te 
passen, draai rechtsom voor een hoger vol-
ume, en door linksom te draaien verminderd 
het volume.
4. Raak een van de pads aan, OMNIPHONE 
maakt nu licht en geluid!
5. Stap door de verschillende toonsets door 
de linker geribde knop naar links of rechts te 
draaien.
6. Door op dezelfde linker geribdeknop te 
drukken, stap je door verschillende klank-
kleuren.
7. Schakel OMNIPHONE uit door de rechter 
gladde knop naar links te draaien tot deze 
klikt.
Extra stap: veel plezier!

Omniphone kan op zoveel manieren worden 
gebruikt als je je voor kunt stellen, hier zijn 
drie ideeën om je op weg te helpen:

1. Open je handen wijd en laat ze rusten of 
zweven over verschillende pads, beweeg je 
handen langzaam rond het instrument. 
Je speelt HARMONISCH!
Extra tip: probeer de toonsets te veranderen door tijdens 
het spelen aan de linker geribde knop te draaien.

2. Kies vier specifieke pads, druk deze vier 
pads herhaaldelijk na elkaar in, in dezelfde 
herhalende volgorde of willekeurig. 
Je speelt MELODISCH.
Extra tip: speel je melodie sneller of langzamer.

3. Gebruik je vingers om een   snel en herha-
lend patroon op de pads te tikken. 
Je speelt RITMISCH.
Extra tip: probeer tijdens het spelen op de linker gedeu-
kte knop te drukken om de klankkleur te veranderen.

Extra stap: combineer deze methoden of be-
denk je eigen manieren om te spelen!
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Nominale spanning 5V
Nominaal vermogen 0.3A
Batterij LiPo 1500 mAh

Dit ontwerp is geregistreerd onder de Cre-
ative Commons Attribution and ShareA-
like-licentie.
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Technische Data:

Impressum:

Niet onderdompelen in water. Wel de OM-
NIPHONE uitschakelen en reinigen met een 
vochtige doek met desinfecterend middel 
of zeepachtig water. Laat het aan de lucht 
drogen.

Reiniging:

Doe een sessie in 7 stappen: Problemen met OMNIPHONE?

OMNIPHONE kan op veel manieren worden 
gebruikt. Om aan de slag te gaan met één-op-
één- of groepsactiviteiten en muziektherapie, 
gebruik deze methode, ontwikkeld tijdens het 
ontwerp van het instrument:

1. Welkom uw deelnemer(s), introduceer de ac-
tiviteit en het instrument.
2. Demonstreer het object en de geluiden door 
wat geluiden te maken met het instrument.

~We raden je aan verschillende bewegingen en geluiden 
te laten zien, zoals de drie soorten spel die worden bes-
chreven in ‘hoe te spelen hierboven’.
~Wees bewust van de aandachtsspanne van de deelne-
mer(s), de ene geniet van een langere introductie, terwijl 
een ander meteen wil spelen zonder demonstratie.

3. Breng het instrument naar (een van) de deel-
nemer(s) en laat ze het voor de eerste speel-
ronde zoveel mogelijk zelf ontdekken. 

~Breng het instrument een voor een naar elke deelnemer 
als u in een groep werkt. 
~Let op welke manier van spelen de deelnemer intuïtief 
gebruikt: is het harmonisch, melodisch of ritmisch?

4. Doe voor een tweede speelronde mee met 
de deelnemer die de OMNIPHONE speelt, laat 
verschillende   speelgebaren of geluidspatronen 
zien ter inspiratie. 

~Herhaal een paar keer met verschillende voorbeelden 
om het speel vocabulaire van de cliënt uit te breiden.
~Om de concentratie te vergroten, kun je de aandacht 
van de cliënt vestigen op de lichamelijkheid van het ob-
ject: kunnen ze de trilling voelen? Kunnen ze de verschil-
lende texturen voelen? Zien ze de lichten?

5. In de derde ronde speel je mee met de muz-
iek van de deelnemer met een eigen instru-
ment, door te zingen of door in de handen te 
klappen. Probeer een muzikaal gesprek tot 
stand te brengen tussen jezelf en de deelne-
mer(s). 

~Dit gesprek kun je gebruiken om verschillende geluid-
spatronen te introduceren, zodat de muziek blijft evol-
ueren en interessant blijft, zoals naar een sneller ritme 
gaan of overschakelen naar een meer harmonisch spel.

6. In dit stadium, kun je met de deelnemer of 
de hele groep samen spelen in een vrije jam-
sessie.

~Deelnemers kunnen spelen met verschillende OMNI-
PHONES, met andere instrumenten of door in de handen 
te klappen.

7. Maak een einde aan het stuk en bedank ie-
dereen. Dat is het einde van de sessie!

~U kunt voorstellen om te bespreken hoe de deelnemer 
(s) zich voelen of hoe ze de activiteit leuk vonden om de 
volgende keer voort te bouwen op hun feedback.

Ga een stap verder: gebruik de OMNIPHONE bi-
jvoorbeeld in een snoezelruimte of in een don-
kere ruimte voor ontspanning, gebruik hem voor 
motorische vaardigheidstraining, en ga zo door...

~OMNIPHONE maakt geen licht, geen geluid.
Is OMNIPHONE correct ingeschakeld? Schakel het in 
door de rechter gladde knop naar rechts te draaien 
tot de klik.
Is OMNIPHONE opgeladen? Sluit OMNIPHONE aan op 
de oplaadkabel en laad hem een   paar uur op.

~OMNIPHONE maakt licht maar geen geluid. 
Probeer het volume aan te passen door de rechter 
gladde knop naar rechts te draaien.

~OMNIPHONE reageert niet meer, of het ge-
draagt   zich vreemd.

Dit kan soms gebeuren met de automatische kali-
bratie. Raak OMNIPHONE 10 seconden lang niet meer 
aan en probeer het opnieuw.
Als dat niet lukt, probeer dan OMNIPHONE aan en uit 
te zetten door de rechter gladde knop helemaal naar 
links te draaien tot de klik en vervolgens naar rechts. 
Zet voor het beste resultaat de OMNIPHONE op de 
plek waar deze bespeeld gaat worden, maar houd 
de handen meer dan 10cm van het instrument bij het 
opstarten.
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OMNIPHONE mag niet worden weggegooid 
met het huisvuil, raadpleeg uw lokale re-
gels voor elektronische apparaten en recy-
cle deze indien mogelijk. Huls PETG, bodem 
PLA, pads PLA.

Afval:


