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Cosmo är sinnesstimulerande interaktiva kontakter som lyser i olika färger och 
spelar upp ljud och musik.

De används tillsammans med olika aktiviteter i Cosmo-appen på din iPad. 
Genom spel och musik stimuleras användaren att utveckla sina motoriska, 
kognitiva och kommunikativa förmågor.

Du behöver ha en iPad, Cosmo-appen och en uppsättning av Cosmo-kontakter.

Cosmo-appen är kompatibel med iPad och kräver att din iPad har iOS 9.0 eller senare. Du laddar 
ner appen kostnadsfritt från AppStore på din iPad. Sök på ”Cosmo Training” i AppStore för att 
hitta rätt app.

Kompatibilitet

Introduktion till Cosmo

När du öppnar Cosmo-appen kommer du att bli ombedd att logga in på ditt konto. Kontot 
används för att spara dina inställningar i appen.

Om du inte har ett konto kan du skapa ett genom att klicka på New user. Följ instruktionerna på 
skärmen för att skapa ditt konto och logga in.

För att komma till de olika aktiviteterna i appen klickar du på 

      Om du klickar på kugghjulet kan du se dina kontouppgifter, byta lösenord och lägga till 
      användare (Students). Du kan även ansluta dina kontakter under Advanced Settings. 

Skapa konto och logga in

Cosmo-konto



Kontakterna kan vara placerade upp till ca 15 meter ifrån din iPad. Det gör att du kan ha kontak-
ter placerade upp till ca 30 meter ifrån varandra.

Tänk på att om du har många andra trådlösa enheter igång som ansluter via Bluetooth kan dessa 
störa signalen. Stäng gärna av dessa enheter om möjligt.

Trådlös räckvidd

Anslut Cosmo-kontakterna

Öppna appen Inställningar på din iPad och klicka på Bluetooth i vänstermenyn. Se till 
att Bluetooth är påslagen (grön). Detta är viktigt för att du ska kunna ansluta dina 
Cosmo-kontakter.

Anslut Cosmo-kontakterna

Därefter öppnar du Cosmo-appen och klickar på kugghjulet längst upp till vänster. Klicka därefter 
på Advanced Settings.

På undersidan av dina Cosmo-kontakter finns en blå knapp. Tryck på knappen. Du kommer nu se 
att kontakterna ansluts. På bilden nedan är tre kontakter anslutna (blå, grön och gul).

Om du trycker på symbolen för en ansluten kontkt kan du ändra inställningarna för kontakten.



Rör vid valfri Cosmo-kontakt så lyser den upp i en färg och en låt som du valt spelas upp i denna 
Trycka-Hända-aktivitet. Låten spelas så länge som du trycker på kontakten.

Så här spelar du:

1. En kontakt lyser automatiskt upp när du väljer denna aktivitet.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Du kan välja vilken färg kontakten ska ha.
4. Välj en låt som ska spelas upp. Du kan lägga till din favoritlåt från iTunes genom att klicka på  

+ Add new track
5. Om du klickar i Effects Enabled kommer volymen på musiken att höjas och sänkas beroende 

på hur hårt du trycker.
6. Klicka på Play för att starta! 

Exploration

Aktiviteterna i appen

Trycka-Hända-aktivitet där en raket avfyras varje gång du trycker på din Cosmo-kontakt. 

Så här spelar du:

1. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
2. Du kan välja vilken färg kontakten ska ha.
3. Klicka på Play för att starta! 

Varje gång du trycker på den upplysta kontakten avfyras en raket.

Fireworks



Släpp loss din musikaliska kreativitet! Spela på Cosmo-kontakterna till din favoritlåt. Varje kontakt 
spelar en ton. 

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 1 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj en låt som ska spelas upp. Du kan lägga till din favoritlåt från iTunes genom att klicka på  

+ Add new track
4. Välj vilket musikintrument du vill använda: marimba, gitarr eller panflöjt.
5. Klicka på Play för att starta! 

Du kan även fritt välja skala och/eller vilka toner som du vill spela på de olika kontakterna.

Improvisation

Bli dirigent för en orkester. Använd 1-6 kontakter och tryck på dem för att lägga till trummor, pia-
no, trumpet, etc. Spela ensam eller i grupp och skapa din egen musikorkester. 

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 1 till 6 st. 
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj en låt som du vill använda.
4. Klicka på Play för att starta! 

Orchestration



Spela in din röst genom att trycka på kontakten. Tryck, lyssna och lägg till ljudeffekter!

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 2 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Klicka på Play för att starta!
4. Klicka på Record för att spela in 3 sekunder av din röst eller annat ljud via dina iPads mikrofon.
5. Klicka på en kontakt för att spela upp ljudet. 

Tips!

Klicka på Record och tryck på en kontakt för att spela upp ljudet samtidigt som du lägger till 
ytterligaren en röst. På det här sättet kan du förändra ditt ljud i det oändliga!

My Voice

Spela musik genom att turas om att trycka på din kontakt. Spelas bäst med 2 - 6 deltagare. Ge 
varje deltagare en kontakt. När ens egen kontakt lyser upp är det dags att trycka för att musiken 
ska fortsätta att spela. 

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 2 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj en låt som ska spelas upp. Du kan lägga till din favoritlåt från iTunes genom att klicka på  

+ Add new track
4. Klicka på Play för att starta!

Turn Taking



Hitta den kontakt som har samma färg som din kompis/lärares kontakt.

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 2 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj svårighetsnivå.
4. Klicka på Play för att starta! 

Om du väljer Voice enabled kommer ni att höra färgens namn på engelska när ni gjort rätt.

Svårighetsnivåer

Easy = Varje gång du trycker på en kontakt med rätt färg får du en musikalisk belöning. Om du 
trycker på fel händer ingenting. Håll på tills du hittar rätt.

Hard = Varje gång du trycker på en kontakt med rätt färg får du en musikalisk belöning. Om du 
trycker fel får en felton och får börja om från noll igen.

Colour Matching

Koordiantionsspel för 3-5 deltagare. Arbeta tillsammans för att få alla kontakter i samma färg. 
Tryck på en kontakt för att byta färg. Varje kontakt kan växla mellan ett antal olika färger, hur 
många beror på svårighetsnivån.

Så här spelar du:

1. Välj hur många kontakter du vill använda.
2. Cälj svårighetsnivå.
3. Klicka på Play för att starta!

Svårighetsnivåer

Easy = Flera kontkter har redan samma färg. Det gör det enklare att hitta de andra.

Medium = Fler färger finns från start. Det krävs också fler tryck för att få rätt färger.

Hard = På den här nivån går det på tid! 

All The Same



Träna snabbhet, minne och uppmärksamhet. Cosmo-kontakterna lyser upp i en viss ordning. Upp-
repa sekvensen och få en musikalisk belöning. 

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 1 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj svårighetsnivå.
4. Klicka på Play för att starta! 

Svårighetsnivåer

Easy = Testa så många gånger du behöver tills du hittar rätt sekvens av kontakter. När du hittat 
den första kan du testa flera olika kontakter för att hitta rätt andra kontakt. 

Hard = Om du trycker på fel kontakt får du börja om från början av sekvensen igen.

Memory

Berätta en sinnessaga  genom att trycka på Cosmo-kontakterna. När ett ljud kan spelas upp lyser 
en kontakt upp. Tryck på kontakten för att spela upp ljudet. På bilden nedan ska du trycka på den 
blå kontakten för att höra en katt jama.

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 1 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj en saga.
4. Klicka på Play för att starta! 

Storytelling



Få kosmonauten att flyga genom att trycka på en Cosmo-kontakt. Målet är att flyga utan att 
komma i kontakt med hindren på vägen eller att ramla ner på marken. Ju hårdare du trycker 
desto högre flyger han! Öva din finmotorik och samla poäng.

Så här spelar du:

1. Det här spelet använder 1 kontakt.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj svårighetsnivå.
4. Klicka på Play för att starta! 

Svårighetsnivåer

Easy = På den här nivån har du få hinder och stora mellanrum att flyga igenom.

Medium = Här finns fler hinder och mindre mellanrum att flyga igenom. Bilden nedan visar denna 
nivå.

Hard = Banan ser likadan ut som på Mediumnivån, men om du kommer när något hinder eller 
ramlar till marken så dör du!

Flappy Cosmonaut



Placera ut Cosmo-kontakter över hela rummet. Ta dig till den kontakt som lyser och tryck på den. 
Rör dig över rummet till din favoritmusik och samla poäng för varje kontakt du trycker på.

Så här spelar du:

1. Välj det antal kontakter som du vill använda, från 2 till 6 st.
2. Välj användare (Student) från listan som ska spela.
3. Välj en låt som ska spelas upp. Du kan lägga till din favoritlåt från iTunes genom att klicka på  

+ Add new track
4. Klicka på Play för att starta! 

Exercise

Placera ut Cosmo-kontakter över hela rummet. Tävla med dina kompisar om vem som hinner hitta 
flest kontakter i rätt färg. Det ena laget ska hitta gröna kontakter, det andra laget orange. Vilket 
lag hittar flest innan tiden tar slut?

Så här spelar du:

1. Välj hur lång tid som spelet ska pågå. Du kan välja från 30 sekuner upp till 4 minuter.
2. Välj en låt som ska spelas upp. Du kan lägga till din favoritlåt från iTunes genom att klicka på  

+ Add new track
3. Bestäm vem/vilket lag som är grönt och vem/vilka som är organge.
4. Klicka på Play för att starta! 

Showdown

I alla aktiviteter har du möjlighet att välja Play with screen only. Detta val gör att du kan klicka på 
kontakterna på skärmen istället för på Cosmo-kontakterna. 

Play with screen only



På undersidan av Cosmo-kontakten finns två skruvhål. De är till för att du ska kunna montera kon-
takten. 

Det finns även tre velcroytor som kan användas för att montera kontakten på väggen. 

Väggplacering kan till exempel var användbart för att träna på att sträcka sig upp mot kontak-
terna. Du kan även montera flera kontakter i rad och använda tillsammans med aktiviteten Turn-
taking för att förflytta dig mellan olika rum. Med Turntaking trycker du på den första kontaken, 
nästa lyser upp och då trycker du på den, osv. På så vis kan du på ett lekfullt sätt förflytta dig 
mellan olika rum.

Montera Cosmo-kontakterna

På undersidan av Cosmo-kontakten finns en liten blå knapp. Håll denna intryckt under ca 3 sek-
under för att sätta kontakten i viloläge. På så vis kan du spara batteri när du inte använder kontak-
ten. 

Du kan även trycka på själva kontakten under ca 10 sek för att stänga av kontakten.

Kontakten går själv ner i viloläge då den inte använts på 5 minuter. 

Tryck på den lilla blå knappen på undersidan för att väcka kontakten igen.

Viloläge

Cosmo-kontakterna

Anslut kontakterna till laddningsporten med hjälp av USB-laddningskablarna. Du kan ladda alla 
kontakter samtidigt. Kontakterna tar cirka 2-4 timmar att ladda. Under laddning lyser kontakten 
rött. När kontakten lyser grönt är batteriet fullt laddat. 

Ett fullt laddat batteri håller i ca 1 vecka om du använder kontakten 2-3 timmar per dag.

Ladda batteriet i Cosmo-kontakterna

Kontakterna kan torkas av med en trasa utan slipmedel. Du kan använda desinfektionsmedel eller 
milda rengöringsmedel. Överdosera inte, det är viktigt att se till att inget medel eller vatten rinner 
in i kontaktens laddningsuttag.

Rengör Cosmo-kontakterna



Cosmo-kontakterna är mycket robust tillverkade. Om du råkat vara för hårdhänt med kontaken 
kan den oftast kalibrera om sig själv. Vänta en stund och prova kontakten igen. 

Undvik att trycka på kontakterna med fötterna.

Cosmo-kontakterna omfattas av 1 års garanti som täcker produktions- och fabrikationsfel.

Garanti

Sorteras som elavfall och lämnas till återvinningscentral.

Du kan också skicka in dina gamla Cosmo-kontakter till oss på Funktionsverket så ser vi till att de 
återvinns på rätt sätt.

Miljöinformation

funktionsverket
Telefon: 031-75 77 950  |  E-post: info@funktionsverket.se

Funktionsverket AB  |  Vindilsvägen 13  |  475 45 FOTÖ
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