
Garanti & Support
Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved 
normal anvendelse. Misbrug af Chatterblock™ eller at åbne enheden vil ugyldiggøre 
denne garanti.

Alle reparationer uden for garantien vil være omfattet af et udskiftningsgebyr.

Teknisk support
Gå til www.tts-group.co.uk for de seneste produktoplysninger.

E-mail feedback@tts-group.co.uk for teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire
NG17 9GU, Storbritannien
Gratisnummer: 0800 318686 Gratisfax: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Produktkode: 
EL00068

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i 
husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted 
for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL! Ikke egnet for børn under 
36 måneder på grund af små dele – kvælningsfare. 
Lavet i Kina, på vegne af TTS Group Ltd.

Chatterblock™

TTS er stolte af at være en del af  PLC 



www.tts-shopping.com

Seks sider der kan optages på. Hver side  
kan optage op til 10 sekunder

Chatterblock™

www.tts-shopping.com

BRUGER VEJLEDNING



Vigtig information
n	Opbevar disse instruktioner til senere brug.

n	Lad ikke din Chatterblock™ komme i kontakt med vand eller andre væsker.

n	 I tilfælde af en elektrostatisk udladning, kan din Chatterblock™ fejlfungere. I 
dette tilfælde skal du slukke for den og derefter tænde igen for at nulstille den.

Kend din Chatterblock™
Chatterblock™ er yderst robust, men ligesom alle andre elektroniske enheder kan 
den blive beskadiget, hvis den misbruges. Chatterblock™ er udviklet til at blive rullet 
eller kastet ligesom en terning, ikke til at blive smidt eller tabt.

Optagelse
Tryk på og hold den røde knap Optag sammen med den grønne knap Afspil 
på den side, som du ønsker at optage på, og tal tydeligt ind i mikrofonen. Slip 
knappen Optag for at afslutte optagelsen. Tryk på den grønne knap Afspil for at 
høre din optagelse. Du kan optage igen på ethvert tidspunkt ved at gentage denne 
procedure.

Afspilning
Du kan afspille optagelsen tilbage når som helst ved at trykke på den grønne knap 
Afspil på enhver af siderne, men Chatterblock™'en er beregnet til at blive rullet 
ligesom en terning. Når Chatterblock™ ligger stille, vil den lyd, der er forbundet med 
den side der vender opad, afspilles. De aftagelige plastdækker gør det muligt at 
fastgøre billeder og tegninger på alle sider.

Mikrofon
Optag

Til/FraAfspil



Udskiftning af batterierne
Chatterblock™ bruger 3 x AA batterier. Batterirummet er placeret på forsiden 
sammen med knapperne tænd/sluk og optag. Batteridækslet åbnes ved hjælp af en 
lille mønt. Fjern forsigtigt plastdækket for at få adgang til batterirummet.

Ikke-genopladelige batterier må ikke genoplades. Forskellige typer batterier eller nye 
og brugte batterier må ikke blandes.

n	Batterierne skal isættes med den korrekte polaritet.

n	Opbrugte batterier skal fjernes fra Chatterblock™'en.

n	Tilslutningerne må ikke kortsluttes.

Problemløsning
Chatterblock™ er designet til at fungere pålideligt og forudsigeligt under alle 
normale forhold. Det er dog imidlertid muligt, at der kan opstå problemer. Kontroller 
følgende, før du kontakter teknisk support:

Mikrofon

Specifikation

Længde for optagelse  10 sekunder på hver side

Automatisk strømstyring fra  5 minutter

Vægt   400 g

Størrelse   11 cm x 11 cm x 11 cm

Batteriets levetid cirka  1000 operationer

Problem Løsning

Vil ikke tænde

Optaget lyd er for lav

Batteriniveau er meget lavt, udskift batterierne

Husk at tale ind i mikrofonen, som er placeret  
ved siden af   tænd/sluk-knappen

Chatterblock™


