
BRUKSANVISNING

LITTLEmack

Skruva av det färgade locket moturs. Sätt på 
locket med den valda färgen genom att skruva 
medurs tills det tar stopp. 

Det följer också med ett transparent lock. 
Placera gärna en bild eller symbol på det 
färgade locket och klicka över det trans-
parenta locket.

Välj kontaktfärg

Sätt i batteri och Starta

På baksidan finner du batterilock och utrymme 
för batteriet. Sätt i ett 9-volts batteri. 

Sätt ON/OFF-knappen på ON för att slå på 
din LITTLEmack.

På LITTLEmack finns en löstagbar monte-
ringssockeln som måste tas bort för att du ska 
komma åt batteriluckan. Tryck på fliken och 
skjut för att avlägsna sockeln.
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Tryck och håll nere Record-knappen tills in-
spelningsljuset tänds. Då lampan tänds kan du 
släppa inspelningsknappen. 

Inspelningsläge4
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Spela in meddelande

Tryck och håll nere kontaktlocket. När du hör 
ett pip kan du börja tala in ditt meddelande. 
Släpp när du är klar. 

Inspelningsljuset kommer att blinka under in-
spelningen. Du har två minuter inspelningstid. 
Ljuset blir gult och blinkar när bara tio sek-
under av tiden återstår.

Gå ur inspelningsläge

Tryck ner och släpp Record-knappen för att 
lämna inspelningsläget. OBS: Denna enhet 
har 2 minuter av den totala inspelningstiden. 
Ljuset blir gul och blinkar när bara 10 sekun-
der av tiden återstår.

7 Använda externa kontakter

Koppla in din 3,5mm-kontakt i ingången för 
kontaktuttag. LITTLEmack är klar att använda! 

Koppla in din kontaktanpassade leksak i 
ingången för leksaksuttag. När du använder 
din LITTLEmack kommer leksaken att aktiveras 
lika lång tid som det inspelade meddelandet 
på din LITTLEmack. 

OBS! För att kunna styra en elektrisk apparat, 
typ leksak, krävs en PowerLink® 3. För mer 
information besök www.funktionsverket.se

8 Använda sockeln för montering

Frigör basen genom att trycka på fliken quick 
release på sockeln och skjut mot baksidan av 
LITTLEmack.

Fäst basen genom att rikta in de fyra skruv-
hålen till motsvarande hål på LITTLEmack. 
Skjut basen framåt tills det klickar.

Fig. A visar tillfällig montering.
Fig. B visar permanent montering. 


