
Garantie & ondersteuning
Dit product heeft een eenjarige garantie voor problemen die zich voordoen tijdens 
normaal gebruik. Het verkeerd gebruik van Chatterblock™ of het openen van de 
eenheid zullen de garantie doen vervallen.

Alle reparaties buiten garantie zijn onderhevig aan een vervangingsvergoeding.

Technische ondersteuning
Ga voor de laatste productinformatie naar www.tts-group.co.uk.

Stuur een e-mail naar feedback@tts-group.co.uk voor technische ondersteuning.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, VK.
Gratis telefoon: 0800 318686 Gratis fax: 0800 137525

NxxxxxN448

WAARSCHUWING: Gooi dit product niet weg in het 
huishoudafval. Breng het naar een inzamelpunt voor 
de recycling van elektronische toestellen.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen onder 
36 maanden wegens kleine onderdelen - 
verstikkingsgevaar. 
Gemaakt in China, ten behoeve van de TTS Group Ltd.

Chatterblock™

TTS is er trots op deel uit te maken van  PLC

TTS Productcode: 
EL00068



www.tts-shopping.com

Zes opneembare vlakken. Elk vlak  
kan tot 10 seconden opnemen.

Chatterblock™

www.tts-shopping.com

GEBRUIKERS- HANDLEIDING



Belangrijke informatie
n	Houd deze instructies a.u.b. bij voor toekomstige raadpleging.

n	Voorkom dat uw Chatterblock™ in contact komt met water of andere 
vloeistoffen.

n	 In het geval van een elekrostatische ontlading zal uw Chatterblock™ haperen. 
Schakel hem in dit geval uit en opnieuw aan om hem te resetten.

Ken uw Chatterblock™
De Chatterblock™ is uiterst stevig, maar kan, zoals andere elektronische apparaten, 
beschadigd worden indien verkeerd gebruikt. De Chatterblock™ is ontworpen om 
gerold of getuimeld te worden als een dobbelsteen, niet om te gooien of te laten vallen.

Opname
Druk en houd de rode record-toets samen met de groene play-toets op het 
specifieke vlak dat u wilt opnemen en spreek duidelijk in de microfoon. Laat de 
record-toets los om de opname te beëindigen. Druk op de groene play-knop om de 
opname te beluisteren. U kunt op om het even welk moment opnieuw opnemen 
door deze procedure te herhalen.

Afspelen
U kunt de opname op om het even welk moment opnieuw afspelen door de 
groene play-knop op om het even welk vlak in te drukken, maar de Chatterblock™ 
is bedoeld om gerold te worden als een dobbelsteen. Wanneer de Chatterblock™ 
stil valt, zal het geluid dat geassocieerd wordt met het bovenste vlak afgespeeld 
worden. Dankzij de verwijderbare plastic covers kunnen er afbeeldingen en 
tekeningen vastgemaakt worden aan elk vlak.

Microfoon
Opnemen

Aan/uitAfspelen



Vervanging van de batterijen
De Chatterblock™ werkt op drie AA-batterijen. Het batterijvak zit aan de kant met 
de aan/uit- en de recordtoetsen. Open het batterijklepje met een klein muntstuk. 
Verwijder het plastic deksel voorzichtig om bij het batterijvak te geraken.

Niet-heroplaadbare batterijen mogen niet opnieuw opgeladen worden. Verschillende 
soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet gemengd worden.

n	De batterijen moeten ingebracht worden met de juiste polariteit.

n	Lege batterijen moeten verwijderd worden uit de Chatterblock™.

n	De polen mogen niet kortgesloten worden.

Probleemoplossen
De Chatterblock™ is ontworpen om betrouwbaar en voorspelbaar te werken in alle 
normale omstandigheden. Het is echter mogelijk dat er zich problemen voordoen. 
Controleer a.u.b. het volgende alvorens contact op te nemen met de technische 
ondersteuning:

Specificatie

De opnameduur is   10 seconden op elk vlak

Automatische uitschakeling na  5 minuten

Gewicht   400 g

Grootte   11cm x 11cm x 11cm

Levensduur batterij   ongeveer 1000 bedieningen

Probleem  Oplossing

Wil niet inschakelen

Het opgenomen geluid is 
te zacht

Batterij is heel laag, vervang de batterijen

Vergeet niet in de microfoon te spreken die 
zich naast de aan/uit-schakelaar bevindt

Microfoon

Chatterblock™


