
Gwarancja i wsparcie
Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki 
wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność Chatterblock™ 
lub otwarcia ich obudowy.

Wszelkie naprawy nieobjęte gwarancją podlegać będą opłacie za wymianę.

Wsparcie techniczne
Informacje na temat najnowszych produktów znaleźć można na stronie  
www.tts-group.co.uk.

Wsparcie techniczne można uzyskać pod adresem e-mail: feedback@tts-group.co.uk.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Wielka Brytania
Bezpłatna infolinia: 0800 318686 Bezpłatny numer faksu: 0800 137525
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TTS Kod produktu: 
EL00068

OSTRZEŻENIE: Nie usuwaj tego produktu wraz z odpadami 
z gospodarstwa domowego. Przekaż go do punktu 
zajmującego się recyklingiem urządzeń elektronicznych.

OSTRZEŻENIE! Produkt ten nie powinien być udostępniany 
dzieciom w wieku do 36 miesięcy ze względu na obecność 
małych części, łatwych do połknięcia. Wyprodukowano 
w Chinach, dla TTS Group Ltd.

Chatterblock™

TTS – Jesteśmy dumni z bycia częścią  PLC



www.tts-shopping.com

Sześć ścianek z możliwością nagrywania. Na 
każdej ściance można zamieścić nagranie 
trwające do 10 sekund.

Chatterblock™

www.tts-shopping.com

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA



Ważna informacja
n	Prosimy zachować te instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

n	Nie pozwól, żeby Chatterblock™ weszło w kontakt z wodą I innymi płynami.

n	W przypadku wyładowania elektrostatycznego twoje Chatterblock™ może 
ulec awarii. W takim wypadku należy je wyłączyć i ponownie włączyć w celu 
zresetowania.

Poznaj swoje urządzenie Chatterblock™.
Chatterblock™ jest bardzo solidny, ale tak jak każde urządzenie elektroniczne, może 
zostać uszkodzony, jeżeli jest źle użytkowany. Chatterblock™ zostało zaprojektowane 
do toczenia jak kostka do gry, a nie rzucania lub upuszczania.

Nagrywanie
Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk nagrywania wraz z zielonym przyciskiem 
odtwarzania na stronie, na której chcesz nagrywać i wyraźnie mów do mikrofonu. 
Zwolnij przycisk nagrywania, by zakończyć nagrywanie. Naciśnij zielony przycisk 
odtwarzania, by odtworzyć swoje nagranie. W każdej chwili możesz zacząć 
nagrywać ponownie, powtarzając wymienione czynności.

Odtwarzanie
Możesz w każdej chwili odtworzyć nagrania, naciskając zielony przycisk odtwarzania, 
po którejkolwiek stronie, ale Chatterblock™ przeznaczony jest do toczenia jak kostka 
do gry. Kiedy Chatterblock™ się zatrzyma, odtworzony zostanie dźwięk powiązany ze 
stroną znajdującą się u góry. Usuwalne, plastikowe pokrywki pozwalają umieścić na 
każdej ze stron rysunek.

Mikrofon
Nagraj

Wł/Wył.Odtwarzaj



Zmiana baterii
Urządzenie Chatterblock™ mieści 3 baterie AAA. Przedział baterii znajduje się na 
ściance zawierającej przyciski zasilania i nagrywania. Za pomocą małej monety 
otwórz klapkę przedziału baterii. Ostrożnie zdejmij plastikową osłonę, aby uzyskać 
dostęp do przedziału baterii.

Baterie tych nie wolno doładowywać. Nie należy łączyć ze sobą różnych typów 
baterii ani baterii nowych wraz z używanymi.

n	Baterie należy wkładać z zachowaniem właściwej biegunowości.

n	Zużytych baterii nie wolno pozostawiać w urządzeniu Chatterblock™.

n	Nie wolno zwierać zacisków zasilających.

Wykrywanie i usuwanie usterek
W normalnych warunkach użytkowania urządzenie Chatterblock™ powinno 
pracować niezawodnie i zgodnie z założeniami. Możliwe jest jednak wystąpienie 
problemów. Przed skontaktowaniem się z działem pomocy technicznej zapoznaj się 
z poniższą tabelą.

Mikrofon

Specyfikacje

Czas nagrywania   10 sekund na każdej ściance

Automatyczne wyłączenie  Po upływie 5 minut

Masa   400 g

Wymiary   11 cm x 11 cm x 11 cm

Żywotność baterii   około 1000 czynności

Problem   Rozwiązanie

Urządzenie Chatterblock™ 
nie włącza się.

Nagrany dźwięk jest zbyt cichy.

Bateria jest prawie całkowicie rozładowana, 
wymień baterie.

Pamiętaj, aby mówić do mikrofonu, który  
znajduje się obok przełącznika zasilania.

Chatterblock™


