
BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. 
Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast 
medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock 
placeras. Detta förhindrar att det färgade locket skruvas loss oavsiktligt.

Kasserade BIGmack och LITTLEmack kan återvinnas som 
elektronikavfall eller hanteras enligt lokala föreskrifter.

Kontakta gärna RehabCenter AB 
för ytterligare information

www.rehabcenter.se
info@rehabcenter.se

Tel. 08 - 768 25 00
Fax. 08 - 792 49 49

e-mail: info@rehabcenter.se
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Skötsel och lagring
BIGmack® och LITTLEmack™ kommer att fungera under 
lång tid med ett minimum av service.

Ett batteri kan förväntas räcka till hundratals meddelanden, lite 
beroende på meddelandelängden.

Använd alltid Alkaliska batterier. Enklare batterier kan ofta 
medföra sämre ljud och betydligt kortare driftstid.

Laddningsbara batterier ger kortare taltid.

Om en BIGmack® eller LITTLEmack™ inte skall användas på 
lång tid bör den förvaras utan batteri p.g.a viss risk för läckage 
från dåliga batterier.

BIGmack® och LITTLEmack™ får endast rengöras med 
torr eller lätt fuktad trasa.

Observera! BIGmack® och LITTLEmack™ får ej 
dränkas i vatten!



Om din BIGmack® eller LITTLEmack™ inte fungerar. 
Gå först igenom följande punkter. 
Om felet kvarstår kontaktas RehabCenter AB. 
Tel 08 - 768 25 00.

Problem Lösning
Apparaten återger 1. Kontrollera att batteriet är i bra kondition 
ej inspelat och rätt inkopplat.    
meddelande 2. Spela in meddelandet på nytt.

3. Skruva upp volymkontrollen till max.
4. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. 

Koppla ur den och prova apparaten igen.
5. Om en yttre manöverkontakt är ansluten.

Kontrollera att den sitter urtaget ” switch ”

Apparaten talar Spela in meddelandet på nytt. Om det ändå 
men säger fel blir fel meddelande. Tag ur batteriet, vänta 5 
meddelande. sek, sätt i batteriet och spela in på nytt.

Bara en del av Meddelandet var längre än 75 sekunder. 
meddelandet Spela in ett kortare meddelandet. Om 
spelades in. inspelningsknappen (record) släpps och trycks 

in igen avbryts inspelningen.

Dålig ljudkvalitet. Byt batteri.

Talar långsammare. Byt batteri

Meddelandet Byt batteri
upprepas utan nya 
tryck på talknappen.

Obs! För att undvika batteriproblem skall alltid 
Alkaliska (Alkaline) batterier användas.

Användning av BIGmack® och LITTLEmack™
De flesta människor lär sig saker genom att göra saker.
Detta gäller även förmågan att kommunicera.
Det är därför viktigt att alla får chansen att lära sig kommunicera genom 
att praktisera kommunikation.

BIGmack® och LITTLEmack™ är idealiska verktyg för:
•  Någon som just börjat använda en switch.
•  Den som just börjat utveckla sin kommunikationsförmåga.
•  Att använda som en möjlighet att väcka uppmärksamhet.

BIGmack® och LITTLEmack™ är enkla att använda och har god 
ljudkvalitet. Det är enkelt att ändra talmeddelande för olika situationer. 
Några exempel på användning:  
     
•  Att säga hej till kamrater och familj.
•  Be om hjälp med olika saker.
•  Beställa mat i cafeterian.
•  Ropa på ett husdjur.
•  Säga ett ord eller fras som upprepas i en sång eller lek.
• Berätta om morgonens/dagens väder.
• Berätta vad som hänt under dagen när man kommer hem.
• Berätta vad som hänt under helgen när man kommer till skolan.
• Ge kommentarer.

Att ofta ändra / byta meddelanden ger brukaren större möjligheter att 
använda sin talapparat.

När så är möjligt bör talmeddelandet spelas in av någon med för brukaren 
lämplig röst. T.ex. barnröst för barn.



BIGmack®
    Högtalare

Mikrofon

Talknapp
        Batterilucka

  

Inspelningsknapp              Kontakt för leksak
Volym Till/Från    Ansl. av extern kontakt

 LITTLEmack™   

Talknapp

Högtalare                  Batterilucka

Mikrofon

Inspelningsknapp            Kontakt för leksak
Volym Till/Från Ansl. av extern kontakt 

Garanti
BIGmack® och LITTLEmack™ har två års garanti mot 
fabrikationsfel.

Kundservice, reparationer och returer.

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa 
dessa via telefon.

Ring gärna och berätta om eventuella problem innan apparaten returneras 
för service. Om apparaten skickas till oss, glöm ej att bifoga följande för 
snabb service :

•  Kopia på faktura. ( Vid eventuella garantianspråk)

•  Namn på kontaktperson.

•  Organisation - Institution - Hemadress.

•  Telefonnummer.

•  Leverans och fakturaadress.

•  Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer apparaten att repareras eller ersättas utan någon 
kostnad.



Att fästa monteringsplattan på en liten triangulär platta
När LITTLEmack™ används tillsammans med en monteringsarm från 
AbleNet skall de skruvar och vingmuttrar som levererades med 
triangelplattan användas. LITTLEmack™ kommer då att enkelt kunna 
monteras och demonteras från monteringsarmen.

Liten triangulär platta

Andra monteringsmöjligheter (säljs separat)
• Ultrastick eller Dual Lock för montage på hårda, plana ytor.
• Bärrem  för att bära apparaten över axeln eller runt midjan.
• Monteringsarm:

• Universalarm med vred
• Universalarm med spak
• Slimarm
• Sensitrac Flat Pad
• Sensitrac med justerbar arm

Obs! Glöm ej att uppge om det skall vara en stor eller liten 
monteringsplatta vid beställning av monteringsarm.

Att komma igång med BIGmack®/LITTLEmack™

BIGmack® LITTLEmack™

Steg 1 - Installera batteri
Obs! På LITTLEmack™ måste först monteringsplattan avlägsnas.

• Ta bort batteriluckan.
• Sätt i ett 9 volt Alkaline batteri.
• Sätt tillbaka batteriluckan.

Steg 2 - Spela in ett meddelande
1. Sätt på apparaten.
2. Tryck ner och håll kvar både den stora talknappen och den lilla 

inspelningsknappen. (Röda lampan börjar blinka)
3. Spela in ett meddelande.
4. Släpp både talknappen och inspelningsknappen.

Steg 4 - Spela upp meddelandet
Tryck på talknappen och ställ in lagom hög volym.



Snaplock
Ett Snaplock ingår i leveransen av BIGmack®/LITTLEmack™.
Använd detta lock för att fästa symboler eller bilder på talkknappen. 
Locket kan även användas som skydd om andra saker skall fästas 
(limmas eller tejpas) på tryckknappen.

Fler möjligheter
Spela upp ett meddelande med en extern kontakt
1. Koppla in en valfri kontakt med en 3,5 mm propp i uttaget för en 

extern kontakt .
2. Spela in ett meddelande.
3. Tryck på den externa kontakten för att spela upp meddelandet.

Andra monteringsmöjligheter
Löstagbar montering på vägg (bild 1)
1. Placera monteringsplattan på väggen och markera plats för de 

nyckelhålsformade skruvhålen.
2. Borra hål vid markeringarna och sätt i skruvarna.
3. Skruva in skruvarna i väggen men låt ca 5 mm sticka ut.
 

Bild 1: Löstagbar montering

Nyckelhålsformade skruvhål

Låsknapp för snabbfäste

Permanent montering på vägg (bild 2)
För permanent bruk kan plattan skruvas fast med de två runda hålen
samt det övre nyckelhålet.

Bild 2: Permanent montering



LITTLEmack™ monteringsplatta
LITTLEmack™ levereras med en borttagbar monteringsplatta.

Lossa monteringsplattan från LITTLEmack™
1. Tryck in låsknappen för snabbfästet.
2. Drag plattan mot apparatens baksida.

Fästa monteringsplattan på LITTLEmack™
1. Passa in de fyra klackarna på monteringsplattan i motsvarande hål i
 botten på LITTLEmack™.
2. För plattan framåt till den snäpper fast.

Talapparat

Monteringsplatta

Låsknapp för
snabbfäste

Klack

Att styra leksaker och andra apparater
Batteridrivna leksaker och apparater
Med denna funktion kan BIGmack®/LITTLEmack™ aktivera en 
batteridriven leksak lika lång tid som ett inspelat ljud varar. Förutom en 
leksak behövs en fil och en kabel för batteridrivna leksaker (säljs separat). 
Gå vidare till punkt tre om din apparat redan är anpassad.

Batteridriven leksak Fil Kabel för batteridriven 
leksak

1. Öppna batteriluckan på leksaken och gör ett spår i den med filen.
Detta för att kabeln för batteridrivna saker skall kunna placeras rätt.

2. Placera batterikabelns kopparplatta mellan antingen den positiva 
eller negativa polen på batteriet och dess kontakt. Stäng sedan
batteriluckan

3. Spela in ett meddelande. T.ex.  ”Titta, min pingvin dansar”



4. Koppla in den medföljande kabeln för andra apparater i uttaget
märkt toy/appliance på BIGmack®/LITTLEmack™.

5. Koppla ihop kabelns andra ände med kabeln för batteridrivna 
leksaker och den inkopplade leksaken. Sätt på leksaken.

6. Tryck på den stora talknappen för att spela upp meddelandet 
och aktivera leksaken.

Om du vill att leksaken skall vara aktiverad en längre tid kan en timer 
användas 

Switch Latch and Timer Alla delar hopkopplade
            (Timer)

Leksaker och apparater som drivs med 220v
Denna metod gör det möjligt att med BIGmack®/LITTLEmack™ på ett 
säkert sätt styra apparater som skall anslutas till 220v. En styrbox 
PowerLink®3 och en 220v apparat behövs för denna möjlighet.
1. Spela in ett meddelande i BIGmack® eller LITTLEmack™.

T.ex. ” Här är det mörkt, jag tänder lampan”
2. Koppla in den medföljande kabeln för andra apparater i uttaget 

märkt toy/appliance på BIGmack®/LITTLEmack™. 

3. Koppla in kabelns andra ände i kontakt märkt Switch 1 eller 2 på 
PowerLink®3.

4. Koppla in PowerLink®3 i vägguttaget.
5. Koppla in apparaten i motsvarande uttag på PowerLink®3.

Kontrollera att apparaten är påslagen.
6. Ställ in önskad tid och timerfunktion på PowerLink®3.
7. Tryck på den stora talknappen för att spela upp meddelandet 

och aktivera leksaken.


