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LITTLE Step-by-Step Communicator är en samtalsapparat för
inspelning och uppspelning av en serie meddelanden i sekvens.
Hur man spelar in och upp meddelanden
För att spela in ett meddelande måste man först vara i inspelningsläge. För att komma hit
håller man nere RECORD-knappen till dess att RECORD-lampan tänds. Sedan släpper man
knappen. När man befinner sig i inspelningsläge kan man spela in ett meddelande genom att
trycka och hålla ner kontaktytan och sedan prata in ett meddelande. Släpp knappen när du
pratat färdigt. Observera att RECORD-lampan blinkar medan inspelning pågår. Upprepa för
att spela in flera meddelanden. LITTLE Step-by-Step har en inspelningstid på 2 minuter. När
10 sek inspelningstid återstår blinkar lampan gult. För att komma ur inspelningsläget trycker
man ner RECORD-knappen.
För att spela upp ett inspelat meddelande trycker man på kontaktytan. Man kan också
ansluta en kontakt till LITTLE Step-by-Step. Då aktiveras den genom att man trycker på
kontakten istället. För att spela upp nästa inspelade meddelande trycker man på kontaktytan
igen.
Utbytbara lock i olika färger
LITTLE Step-by-Step har utbytbara lock i fyra olika färger: röd, grön, blå och gul. För att ta av
ett lock skruvar man av det moturs. För att sätta på ett lock skruvar man det medurs, till dess
att det tar stopp.
Transparent lock
Till LITTLE Step-by-Step medföljer även ett transparent lock. Med hjälp av detta kan man
sätta fast en bild eller symbol på LITTLE Step-by-Step, som sedan hålls på plats genom att
man ”snäpper fast” det transparenta locket ovanpå.
Batteri
LITTLE Step-by-Step drivs av ett 9-voltsbatteri (9V-6LR61). Batteriluckan finner du på
undersidan av enheten, under den avtagbara monteringsbasen. För att slå på apparaten, vrid
den kombinerade på/av- och volymkontrollen som finns på baksidan av LITTLE Step-by-Step.
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