
Základní instrukce k Little Mac 

 
Krok 1 – Instalace baterií 

- otevřete kryt baterií umístěný na spodní straně přístroje 
- vložte 9 voltovou baterii 
- uzavřete kryt 

 
Krok 2 – Nahrávání zpráv 

- zapněte přístroj přístroj otočením ovladače hlasitosti umístěným na zadní straně přístroje 
- současně stiskněte nahrávací spínač i samotné tlačítko a držte je stisknuté po celou dobu 

nahrávání zprávy. Nahrávací spínač je umístěn na zadní straně přístroje a nad ním je kontrolka, 
která se rozsvítí v okamžiku zahájení nahrávání. 

- Nahrejte pořadovanou zprávu. Mikrofon je umístěn vedle reproduktoru. Mluvte do něj zřetelně a 
srozumitelně ze vzdálenosti cca 20 cm. 

- Po dokončení nahrávky uvolněte nahrávací spínač i tlačítko 
 
Krok 3 – Přehrání záznamu 

- stiskněte velké tlačítko a případně upravte hlasitost otáčením ovladače hlasitosti umístěného na 
zadní straně přístroje 

 
Spínač je dodávaný s průhledným plexisklovým krytem, pod který můžete umístit obrázek, symbol, 
nebo text charakterizující nahranou zprávu. Spínač lze použít i bez tohoto krytu. 
 
Přídavné možnosti zařízení 

 
Přehrání zprávy pomocí externího tlačítka 
 
K přístroji lze připojit libovolný externí spínač vybavený 3,5 mm monofonním JACK konektorem. 
Postup při použití externího tlačítka je následující: 

1. Připojte externí tlačítko do zdířky na zadní straně přístroje, která je označená  � 
2. Nahrejte zprávu způsobem popsaným výše 
3. Stiskněte externí tlačítko pro přehrání zprávy 

 
Možnosti ovládání elektrické hračky nebo eletronického přístroje (magnetofonu, rádia…) 
 
K ovládání eletrické hračky nebo elektronického přístroje potřebujete bateriový adaptér, který najdete 
v naší nabídce (viz.: http://www.petit-os.cz/adapt_tlac.htm). 
Postup při ovládání eletrické hračky nebo elektronického přístroje je následující: 

1. Otevřete bateriový kryt hračky a mezi jednu z baterií a kontakt vsuňte měděný plíšek 
bateriového adaptéru. 

2. Uzavřete bateriový kryt hračky a do zdířky bateriového adaptéru zasuňte jeden konektor 
z přiložené prodlužovací šňůry. 

4. Druhý konektor z prodlužovací šňůry zasuňte do zdířky Big/Little Macku, která je umístěna na 
jeho zadní straně a je označena:     � 

5. Nahrejte zprávu způsobem popsaným výše 
6. Nyní již můžete stisknout velké tlačítko a současně s aktivováním hračky nebo přístroje se ozve 

i vámi nahraná zpráva… 


