Sävelsirkku toimii suoratoistona Internet-selaimella (Chrome, Firefox tai Safari) osoitteessa: https://sentina.savelsirkku.fi
Tänään sivulta löytyy
päivän toiminnallinen
ehdotus ja rauhalliseen
kuunteluun valittu
sisältö.

Teemat sivulta löytyy
teemoitettu
sisältöarkisto. Voit
hakea hakusanalla
nimestä ja
kuvauksesta.

Suosikeiksi
merkitty
sisältö.

Soita musiikkia
satunnaisessa
järjestyksessä valitsemalla
haluamasi kategoriat ja
painamalla 1/2h, 1h tai
2h -nappia.

Kosketus käynnistää yhtäjaksoisen soiton

Pelejä yksin
tai yhdessä
pelattaviksi.

Yhtäjaksoisen
soiton soitettu ja
jäljellä oleva aika.

Asetukset ja
raportit
(lisäpalvelu)

Viestit
Ohjeet

Avaa
kalenteri ja
tarkastele
ajankohtaisia
tapahtumia.

Aloita tai
lopeta tuokio
(lisäpalvelu)

Valitse ja soita
halutut
ohjelmat.
Soitossa oleva ohjelma. Tauko sekä siirtyminen eteen- ja taaksepäin.
Ohjelman
kuvaus.
Merkitse liikuntahetkeksi.

Käytettävät suosikkilistat.

Lisää suosikiksi.

Tänään-sivulla on tarjolla erilaisia ehdotuksia sekä päivittäin vaihtuva teemakuva. Sisällön voi soittaa joko yksitellen tai yhtäjaksoisesti. Koskettamalla
yksittäistä ohjelmaa, soitetaan kyseinen ohjelma. Voit valita ohjelmien vasemmalla puolella sijaitsevalla rastilla haluamasi ohjelmat ja sen jälkeen Soita
valitut -nappia painamalla soitetaan valitsemasi ohjelmat. Otsikkopalkin painaminen soittaa palkin alla olevan sisällön. Soitto pysähtyy seuraavaan
palkkiin tai sivun loppuun. Kuvat ja ohjetekstit eivät keskeytä yhtäjaksoista soittoa. Tänään-sivua voi käyttää päivittäin monipuolisesti ja antaa
asiakkaiden tehdä valintoja ja tulla kuulluksi.
Teemojen arkistosta voit valita haluamasi kokonaisuuden käyttöösi. Voit valita teeman koskettamalla teeman nimeä. Aloita soittaminen ohjelmanapeilla.
Hakukentän avulla voit hakea teemoja. Käytä hakusanana yksinkertaisia sanoja tai sanan osia. Uusimmat järjestelmään lisätyt teemat näet painamalla
”Näytä uusimmat ensin”.
Suosikit sivulta löytyvät
-napilla suosikeiksi merkityt äänisisällöt. Voit aloittaa yksittäisen ääniohjelman tai musiikkikappaleen soittamisen
koskettamalla ohjelman nimeä. Teeman nimeä koskettamalla siirryt teeman aloitusnäkymään, josta voit aloittaa soittamisen ohjelmanapeilla.
Yhtäjaksoisen soiton voit aloittaa koskettamalla otsikkoa ”musiikki ja ääniohjelmat".
-napin painaminen uudelleen poistaa kyseisen sisällön
suosikeista. Voit hakea ohjelmia sivun alareunasta löytyvän ”Hae ja lisää sisältöä” toiminnon avulla.

Voit valita haluamasi kategoriat musiikin soittamista varten. Voit valita kategoriat koskettamalla nimiä. Aloita soittaminen painamalla haluamaasi
aikanappia (1/2h, 1h tai 2h). Huomaathan, että soittolaitteen näytön automaattinen sulkeutuminen voi lopettaa soiton (näytön sammuttamisen
aikaviivettä voi säätää laitteen asetuksissa). Voit palauttaa Musiikkikanavat -sivun alkutilaan painamalla "Musiikki" ylävalikosta. Kategoriavalintaa voi
muuttaa soiton aikana, mutta uuden valinnan saat käyttöösi vasta Aikanappia uudelleen painamalla. Kategorian sisällön näet Haku-sivun kautta.
Pelit-sivulla on erilaisia yhdessä ja yksin pelattavia pelejä. Osa peleistä vaatii tulostamista. Tarjolla on myös linkki tietokoneella tulostamista varten.
Voit hakea Sävelsirkun sisällöstä hakusanalla. Voit rajata hakua valmiilla rajausvalinnoilla. Hakusanana kannattaa käyttää yksinkertaisia sanoja tai sanan
osia. %-merkki korvaa minkä tahansa hakusanan osan tai merkin. Hakusivun voi nollata alkutilaansa painamalla sivulla ollessa uudelleen ylävalikon
"Haku"-sanaa.
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