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Wij zijn een groep vrijwilligers die, voor een zorgorganisatie in
onze regio, 45 Wonderfoons hebben gemaakt, naar aanleiding
van een oproep op facebook. Na deze 45 Wonderfoons kregen
we zoveel aanvragen dat we een (ANBI) stichting hebben
opgericht waarin we met een team van 7 vrijwilligers
Wonderfoons maken.
Onze Wonderfoon is een doorontwikkeling van de eerste versie
zoals beschreven op www.wonderfoon.nl. In onze Wonderfoon is
gebruik gemaakt van een andere computer en een kleine mp3speler module, om de kosten voor het ombouwen van de
telefoons zo laag mogelijk te houden Alle informatie vindt u op
www.wonderfoon.eu.
De instructie voor de bouw van deze Wonderfoon kunt u vinden
op de website www.wonderfoon.eu
Meer informatie over de Stichting tot Bevordering van Welzijn
door Techniek staat op www.sbwt.nl
In deze handleiding staat alle informatie die nodig is om de
Wonderfoon in te stellen en te gebruiken.
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1. Starten van de Wonderfoon.
Wanneer u de USB aansluiting van de Wonderfoon aansluit op een
5 volt adapter of een powerbank start deze vanzelf op. Na enkele
seconden hoort u:
“Wonderfoon is gestart”
“Volume 50 procent”
“Folder 1 is geselecteerd”
“Willekeurig afspelen (aan/uit)”
Daarna klinkt de kiestoon.
Wanneer u nu een getal draait wordt er een liedje afgespeeld.
U kunt op elk willekeurig moment een ander getal draaien om een
ander liedje af te spelen.
Wanneer u klaar bent legt u de hoorn weer op de haak.
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2. Wonderfoon gebruiken.
Neem de hoorn van de haak.
U hoort nu een kiestoon.
Draai een getal.
Nu wordt er een liedje afgespeeld. Als het liedje afgelopen is
zal het afspelen stoppen en hoort u niets. (Tenzij continue
afspelen is gekozen, zie hoofdstuk 3.4)
Wanneer u een ander liedje wilt horen kunt u een nieuw getal
draaien. Ook tijdens het afspelen kan, door het draaien van een
getal, een ander liedje gekozen worden.
Wanneer u klaar bent legt u de hoorn op de haak.
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3. Instellingen aanpassen.
Door binnen 10 seconden een code van 3 cijfers te draaien
kunnen verschillende instellingen aangepast worden. Hieronder
volgt een lijst met de verschillende mogelijkheden.
3.1. Volume instellingen aanpassen
1-

Neem de hoorn op.

2-

Kies [2] [1] [1 – 0].
( 1 = 10%. 2 = 20%, .. 9 = 90%, 0 =100%) *

3-

Wacht op de bevestiging van het ingestelde volume

De instelling van de folderkeuze blijft bewaard tot deze
opnieuw wordt aangepast.
Voorbeeld: [2] [1] [5] = Volume 50%
3.2. Kiezen van de folder voor het afspelen van muziekbestanden
1-

Neem de hoorn op.

2-

Kies [3] [1] [1 - 3]
(1 = folder 01, 2 = folder 02, 3 = folder 03)*

3-

Wacht op de bevestiging van de ingestelde folder

Voorbeeld: [3] [1] [2] = Folder 2 geselecteerd
De instelling van de folderkeuze blijft bewaard tot deze
opnieuw wordt aangepast.
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3.3. Willekeurig afspelen.

(Willekeurig afspelen of een lied gekoppeld aan een nummer)
1-

Neem de hoorn op.

2-

Kies [4] [1] [1 - 2]
(1 = willekeurig afspelen uit, 2 = willekeurig afspelen aan) *

3-

Wacht op de bevestiging van ingestelde afspeelmode.

Voorbeeld: [4] [1] [2] = Willekeurig afspelen aan.
Deze instelling blijft bewaard tot deze opnieuw wordt
aangepast.
3.4. Continue willekeurig afspelen
(Nadat een lied afgelopen is wordt automatisch een volgend lied
gestart, de liedjes worden op willekeurige volgorde afgespeeld.)
1-

Neem de hoorn op.

2-

Kies [5] [1] [1] *

3-

Wacht op de bevestiging continue willekeurig afspelen.

Continue willekeurig afspelen stopt wanneer de hoorn op
de haak wordt gelegd of een ander nummer wordt
gedraaid.
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3.5. Opstartmeldingen aan of uit zetten
1-

Neem de hoorn op.

2-

Kies [8] [1] [1 - 2]
(1 = opstartmeldingen aan, 2 = optartmeldingen uit)*

3-

Wacht op de bevestiging.
Wanneer de opstart meldingen aan staan zal de
Wonderfoon zich bij het starten melden met :
“Wonderfoon is gestart, volume xx procent, folder x is geselecteerd, Willekeurig
afspelen (aan/uit)”, Daarna

klinkt de kiestoon.

Wanneer de opstart meldingen uit staan zal de Wonderfoon
zich bij het starten melden met :
“Wonderfoon is gestart”, Daarna klinkt de kiestoon.
3.6. Resetten naar fabrieksinstellingen
1-

Neem de hoorn op.

2-

Kies [9] [9] [9]*

3-

Wacht op de bevestiging van de reset naar
fabrieksinstellingen.

De Wonderfoon zal dit bevestigen met de volgende tekst:
“Wonderfoon in gereset naar fabrieksinstellingen, volume 50%,
folder 1 geselecteerd, willekeurig afspelen uit, opstartmeldingen
aan.”
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3.7. 112
Wanneer u [1] [1] [2] draait klinkt een waarschuwing dat u met
deze telefoon 112 niet kunt bellen.

*

De 3 getallen die gedraaid moeten worden om instellingen aan te passen moet alle 3
binnen 10 seconden gedraaid worden.
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4. Muziekbestanden op de Wonderfoon.
LET OP Wij adviseren de bestanden in folder 04 niet aan te
passen.
De muziek staat bij de Wonderfoon een sd-kaart.
U kunt de USB kabel van deze Wonderfoon gewoon aansluiten
op een USB poort van een pc of laptop. Na enkele seconden
verschijnt er dan een nieuw schijfstation. In het voorbeeld
hieronder schijf (D).

Let op! De Wonderfoon zal niet starten wanneer deze is
aangesloten op een computer of laptop. Sluit de
wonderfoon daarvoor aan op de meegeleverde voeding.
Het oudere type wonderfoon wordt beschreven in hoofdstuk 5.
Op de sd-kaart staan in folder 01, 10 mp3 bestanden met de
eerste minuut van die liedjes en daardoorheen een gesproken
tekst. In verband met de auteursrechten mogen we de originele
bestanden niet delen.
Zie ook de informatie op onze website:
https://www.wonderfoon.eu/muziek-op-de-wonderfoon/
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De Wonderfoon kijkt alleen naar de eerste 3 getallen van de
bestandsnaam van de mp3, “001” wat erachter staat,
“ 001_naam er artiest” maakt voor de Wonderfoon niet uit.

De volledige versies van de demo-liedjes zijn terug te vinden in
de YouTube afspeellijst op onze site.
http://www.wonderfoon.eu/muziek-op-de-wonderfoon/
In folder 02 en 03 staan ook 10 mp3 bestanden, deze bevatten
alleen gesproken tekst met het nummer van de folder en het
nummer van de track.
Alle bestanden in folder 01, 02 en 03 kunt u vervangen door
mp3 bestanden met muziek naar keuze.
Het is verstandig om de telefoon na het uitpakken even te
testen met de bestanden die meegeleverd zijn op de sd-kaart,
voor het opsturen hebben wij de wonderfoon uitgebreid getest
maar je weet nooit wat er tijdens transport kan gebeuren.
Wanneer u de stekker in het stopcontact steekt duurt het zo’n 3
tot 10 seconden en dan hoort u: “Wonderfoon is gestart,
volume 50%, folder 1 geselecteerd, willekeurig afspelen uit.”
Dit hoort u ook als de hoorn op de telefoon ligt.
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Daarna hoort u, als de hoorn van de haak wordt genomen, de
kiestoon en kunt u een nummer kiezen. U hoort dat een van de
demo bestanden waar doorheen geproken wordt.
In folder 04 staan alle systeembestanden, we raden aan
deze niet aan te passen. Dit zijn de audiobestanden die
meldingen doen zoals “Wonderfoon is gestart”en “volume
50%”.

Als u nummers op uw PC/laptop heeft staan die u naar de
Wonderfoon wilt kopieren, let er dan op dat de bestanden
“.mp3” heten en niet per ongeluk “.mp3.mp3”. Als in Windows
de bestandsnaamextensie niet wordt weergegeven lijkt het er
soms op dat de bestanden 001 en 002 heten en dat de .mp3
extentie mist.
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Door het vinkje “File name extensions” (Nederlands :
“Bestandsnaamextensies”) aan te vinken kunt u dit beter
zichtbaar maken.

In folder 01, 02 en 03 kunt u 30 verschillende mp3 bestanden
plaatsen, maar de naam moet wel exact hetzelfde 3 getallen
beginnen als van de bestanden die er nu staan.
001, 002 tot 010
In hoofdstuk 3 van deze handleiding kunt u lezen hoe u kunt
wisselen tussen de verschillende folders, wanneer u andere
muziek in folder 1 wilt zetten of wanneer u bijvoorbeeld een
folder met Friese, Brabantse muziek of Duitse slagers wilt
afspelen voor een bewoner die daar van houdt.
De optie “willekeurig afspelen” speelt willekeurig liedjes af uit
alle 3 de folders. Als u die wilt gebruiken is het verstandig in alle
3 de folders de huidige bestanden te vervangen anders hoort u
steeds die gesproken teksten uit folder 2 en 3.
Als laatste is het goed om er voor te zorgen dat er niet een te
lange stilte aan het begin van de mp3 bestanden staat.
Wanneer dat wel het geval is kan het dus voorkomen dat u een
nummer draait en denkt u dat er iets fout gaat omdat u de
eerste x seconden niets hoort.
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Een goed programma om mp3 bestanden mee te knippen en
plakken is Audacity.
https://sourceforge.net/projects/audacity/
Mocht u tegen problemen aanlopen laat het dan alstublieft
weten, dan helpen we graag.
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5. Muziekbestanden op de oudere types Wonderfoon.
Op oudere Wonderfoons (Firmware die niet start met 20) kan
de SD kaart aan de onderkant uit de Wonderfoon gehaald
worden. Op deze telefoons kan de muziek niet via de USB
kabel op de Wonderfoon gezet worden.
Onderkant van de Wonderfoon
U kunt de SD-kaart eruit halen door erop te drukken. En op
dezelfde manier kunt u de SD-kaart terugplaatsen. Op de SDkaart van het oudere type Wonderfoon staan dezelfde
bestanden zoals besproken vanaf halverwege pagina 9
/

MP3-speler zonder

Plaat de SD kaart zo

MP3-speler met

SD-kaart

in de MP3 speler

geplaatste SD-kaart

Bij de nieuwere Wonderfoons is aan de onderkant de oude
volume draaiknop nog aanwezig. Dit is het type waarbij de
muziek via de USB kabel op de Wonderfoon gezet kan worden.

Nieuw type Wonderfoon
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Wij wensen u veel plezier met de Wonderfoon.

Let op! De Wonderfoon wordt geleverd met test muziekbestanden, door de
liedjes heen hoort u een gesproken tekst. U kunt zelf muziek naar wens op de
Wonderfoon zetten. In hoofdstuk 4 staat beschreven hoe u dat kunt doen.

Vragen ontvangen we graag via support@wonderfoon.eu
onder vermelding van het serienummer dat onder op de
telefoon vermeld staat.
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