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Att använda denna vägledning
Denna vägledning är till för att förenkla handhavandet 
av BIGmack. Den kan även ge tips och kanske någon 
ny idé angående användningsområden. Var snäll och 
läs hela vägledningen samt spara den för framtida 
behov.

Vi välkomnar alla synpunkter, idéer och förslag på 
nya  användningsområden från alla BIGmack 
användare.  

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.

Skötsel och lagring
BIGmack kommer att fungera under lång tid med ett 
minimum av service.



En inspelning lagras tills den spelas över av en ny. 

Ett batteri kan förväntas räcka till hundratals 
meddelanden, lite beroende på meddelandelängden.
T.ex : 2.800 femsekunds, 1.400 tiosekunds eller 
700 tjugosekunds meddelanden.

Laddningsbara batterier ger kortare taltid.

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

BIGmack får endast rengöras med torr eller lätt fuktad 
trasa.

BIGmack får ej dränkas i vatten !

Garanti
BIGmack har ett års garanti mot fabrikationsfel.

Presentation av BIGmack
BIGmack konstruerades som ett svar på förfrågningar 
från våra kunder angående ett enkelt talande hjälpmedel.

BIGmack är idealisk för :
•  Någon som just börjat använda en switch.
•  Den som just börjat utveckla sin 
kommunikationsförmåga.
•  Att använda som en möjlighet att väcka 
uppmärksamhet.

BIGmack är enkel att använda och har god ljudkvalitet. 
Det är enkelt att ändra talmeddelande för olika 
situationer. Några exempel på användning av BIGmack 
är.    
     
•  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.

Att ofta ändra / byta meddelanden ger användaren 
större möjligheter att använda sin BIGmack.

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



Hur använder man BIGmack ?
Börja med att.
Skruva loss den stora mässingsskruven på undersidan av 
BIGmack och tag bort batteriluckan. Sätt i ett nio-volts batteri. 
Kontrollera att batteriet kopplas rätt,  se +  och  -  symbolerna. Sätt 
batteriluckan på plats och skruva fast den igen. BIGmack är nu klar 
för inspelning.

Spela in ett meddelande.
Meddelanden på upp till tjugo sekunder kan spelas in. Detta 
motsvarar ca 25 - 30 ord. Om meddelandet blir mer än tjugo 
sekunder kommer BIGmack att automatiskt avsluta mitt i 
meddelandet. 
Vid tveksamhet, tag tid på meddelandet före inspelning.

Vad du gör Vad som sker Tips
Tryck in record Inspelningskretsen
knappen först och aktiveras.
sedan överdelen på
BIGmack. Håll ner
bägge under inspel-
ningen.

Tala i den inbyggda Meddelandet spelas in. Rikta talet mot 
mikrofonen. mikrofonen. Max tal

tid är  20 sekunder
eller ca 25 - 30 ord.

Släpp både knapp Inspelningen slutar.
och överdel när
meddelandet klart.

Tryck ner och släpp Meddelandet spelas upp Detta steg klargör
överdelen på BIG- BIGmack för 
mack igen. användaren och 

förlänger batteriets
livslängd.

Felsökning
Om BIGmack inte fungerar. Gå först igenom följande punkter. Om 
felet kvarstår kontaktas RehabCenter AB. Tel 08 - 768 25 00.

Problem Lösning
BIGmack 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 BIGmack igen.
5. Om en yttre manöverkontakt är ansluten.

Kontrollera att den sitter urtaget ” switch ”
6. Om yttre högtalare används. Koppla ur 

dessa och prova BIGmack igen.

BIGmack 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 20 sekunder. 
meddelandet Spela in ett kortare meddelandet. Om 
spelades in. ”recordknappen”släpps och trycks in igen 

avbryts inspelningen.

Dålig ljudkvalitet. Byt batteri.

Talet går saktare. Byt batteri

Meddelandet Byt batteri
upprepas utan nya 
tryck på BIGmack.



On/Off 
On/Off kontrollen är samtidigt volymkontroll. BIGmack bör stängas 
av helt när den inte används. Det görs genom att  kontrollen vrids 
till det klickar till i off läge. Detta förhindrar dels att BIGmack talar 
p.g.a ett  tryck av misstag och dels minskar strömförbrukningen.

Yttre manöverkontakter
Alla manöverkontakter med 3,5 mm plugg kan användas för att 
aktivera BIGmack. Koppla in manöverkontakten i kontakten märkt 
”switch”. BIGmack fungerar som vanligt även om extra 
manöverkontakt är ansluten. 

Extra högtalare
Extra högtalare med plugg som passar till urtaget märkt ” speaker 
” kan anslutas till BIGmack. Högtalare med inbyggd batteridriven 
förstärkare är bra i bullriga miljöer. T.ex för att ”HEJA” på sitt 
favoritlag i någon sport. Kontakta gärna RehabCenter AB för tips 
om lämpliga högtalare.

Montagemöjligheter
BIGmack har tre gängade hål på undersidan. Dessa passar till 
fästplattan som medföljer Universalarmen från RehabCenter AB. 
Universalarmen är mkt flexibel och kan fästas på ett bord eller rör. 

BIGmack kan monteras med Duallock, ett kardborrliknande mtrl.

Även UltraStick som är ett dubbelsidigt självhäftande mtrl kan 
användas. UltraStick kan rengöras och återanvändas många 
gånger.

Såväl UltraStick som DualLock kan beställas från RehabCenter 
AB.

Kabel anslutning: Batteridrivna utrustningar för direktkontroll
En batteridriven leksak eller utrustning kan anslutas till BIGmack med 
kabel för batteridriven leksak (kabel kan fås från RehabCenter). 
Ansluten på detta sätt kommer leksaken att vara 
aktiverad lika länge som meddelandet varar.

Vad du gör Vad som sker Tips
Placera kopparbiten Fila ett spår i batteri-
på batterikabeln mellan facket på leksaken 
batterierna i leksaken. för att förhindra att 
Kontrollera att till/från kabeln kläms och 
knappen är tillslagen. skadas.

Koppla batterikabeln BIGmack kabeln ingår
från leksaken till BIGmack- i BIGmack leveransen.
kabeln som sedan ansluts
till kontakt märkt toy/appl.
på BIGmack.

Aktivera BIGmack Meddelandet spelas upp
och leksaken aktiveras.

Kabel anslutning: 220v el. utrustningar för kontroll via styrbox
En 220v el.apparat måste alltid anslutas via godkänd styrbox.

Vad du gör Vad som sker Tips
Koppla  in styrboxen till Se bruksanvisningen
220v uttag. Koppla in till till styrboxen för
el.apparaten i styrboxen mer information.

Se till att till/från knappen Ibland måste till/från 
på el.apparaten är tillslagen. knappen fästas med

tape eller liknande.

Koppla BIGmack-kabelns BIGmack kabeln ingår
ena ände till styrboxen och i BIGmack leveransen.
den andra till kontakt märkt 
Toy/Appl. på BIGmack.

Aktivera BIGmack Meddelandet spelas upp Styrboxens inställning
och el.apparaten aktiveras. avgör hur länge el.-

apparaten är aktiverad.



Möjligheter med BIGmack 
BIGmack är konstruerad och tillverkad för samma 
pålitlighet och kvalitet som t.ex JellyBean och BIG 
kontakterna. Detta innebär att BIGmack är :

Enkel att använda
Tryck ner recordknappen och BIGmack´s överdel 
samtidigt som du talar i mikrofonen. Släpp och 
BIGmack är klar att använda. ( se även sid 4 )

Känslig
Den färgglada överdelen är lika lättryckt över hela sin 
yta. Ett tryck spelar upp hela meddelandet. För att 
repetera, bara tryck igen. Kontinuerligt tryck startar ej 
en repetition.

Tyst eller högljudd
Justera volymen till lämplig nivå. I bullriga omgivningar 
kan extra högtalare enkelt anslutas för att erhålla 
bättre ljud vid högre volym.

Flexibel
Valfri manöverkontakt med 3,5mm´s telepropp kan 
anslutas för aktivering.

Hållbar
Det splitterfria plasthöljet är enkelt att hålla rent.

Ett redskap för förstärkt orsak/verkan träning
BIGmack kan aktivera en leksak eller annan 
el.apparat
samtidigt som det inspelade meddelandet återges.

Spela upp meddelandet
BIGmack kan aktiveras på följande sätt :

Vad du gör Vad som sker Tips
Tryck ner och släpp Meddelandet spelas upp. BIGmack är klar för 
BIGmack . nästa uppspelning.

Tryck ner och håll Meddelandet spelas upp. BIGmack måste
kvar BIGmack. släppas före nästa

uppspelning.

Tryck ner BIGmack Meddelandet spelas upp Meddelandet
många gånger upprepas

Koppla in och Meddelandet spelas upp Switchen kopplas 
använda en yttre in i urtaget på sidan  
manöverkontakt. av BIGmack.

Använda extra yttre switch
Extra manöverkontakt med 3,5 mm plugg kan anslutas till BIGmack.
Kontakten kopplas in på sidan av BIGmack i urtaget märkt ” Switch ”.
Användaren kan sedan aktivera BIGmack antingen genom tryck på 
switchen eller på överdelen av BIGmack.

Extra högtalare
När det krävs hög volym från BIGmack bör extra högtalare och 
kanske även en förstärkare användas. Som exempel när högre ljud 
behövs kan nämnas t.ex för Hejaramsor vid sportevenemang. 
Kontakta RehabCenter AB för lämplig utrustning


