
Garantia & Support
Este produto é fornecido com garantia de um ano para problemas encontrados 
durante o uso normal. O mal uso ou Chatterblock™ a abertura da unidade invalidará 
esta garantia.

Tudo, exceto reparos em garantia, estará sujeito a uma taxa de substituição.

Suporte Técnico
Visite www.tts group.co.uk para obter as informações mais recentes sobre o produto.

Envie um email para feedback@tts-group.co.uk para obter suporte técnico.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, Reino Unido.
Ligação gratuita: 0800 318686 Fax gratuito: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Código do Produto: 
EL00068

AVISO: Não descarte este produto em lixo doméstico. 
Entregue-o a um ponto de coleta para reciclagem de 
aparelhos eletrônicos.

ADVERTÊNCIA! Não é adequado para crianças com menos 
de 36 meses devido a peças pequenas - perigo de asfixia. 
Produzido na China, em nome do TTS Group Ltd.

Chatterblock™

TTS estão orgulhosos de fazer parte de  PLC



www.tts-shopping.com

Seis lados graváveis. Cada lado pode 
gravar até 10 segundos

Chatterblock™

www.tts-shopping.com

Utilizador GUIA DO USUÁRIO



Informações Importantes
n	Guarde estas instruções para consulta futura.

n	Não deixe que o seu Chatterblock™ entre em contato com água ou outros 
líquidos.

n	No caso de uma descarga eletrostática, o seu Chatterblock™ pode apresentar 
problemas de funcionamento. Neste caso, desligue-o e depois religue-o para 
reiniciá-lo.

Conheça o seu Chatterblock™
O Chatterblock™ é extremamente robusto, mas como todos os aparelhos eletrônicos 
pode ser danificado com o mau uso. O Chatterblock™ foi projetado para ser rolado ou 
agitado, como um dado, não arremessado ou derrubado.

Gravando
Pressione e segure o botão vermelho de gravação juntamente ao botão verde 
reprodução no lado onde deseja gravar e fale claramente no microfone. Libere o botão 
de gravação para encerrar a gravação. Pressione o botão verde de reprodução para ouvir 
a sua gravação. Pode-se regravar a qualquer momento repetindo o procedimento.

Reproduzindo
Pode-se reproduzir a gravação a qualquer momento pressionando o botão verde de 
gravação em qualquer lado, mas o Chatterblock™ é destinado a ser rolado assim como 
um dado. Quando o Chatterblock™ finalmente pára, o som que é associado com o lado 
superior irá ser reproduzido. As coberturas plásticas removíveis permitem que imagens 
e desenhos sejam afixados a cada lado.

Microfone
Record 
(gravar)

Ligar/DesligarReproduzir



Trocando as Pilhas
O Chatterblock™ leva 3 pilhas AA. O compartimento das pilhas está localizado do 
lado onde estão os botões para ligar e para gravar. Usando uma pequena moeda, 
abra a portinhola das pilhas. Retire a cobertura plástica com cuidado para acessar o 
compartimento das pilhas.

Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas. Diferentes tipos de pilhas ou 
baterias novas e usadas não devem ser misturadas.

n	As baterias devem ser inseridas com a polaridade correta.

n	As pilhas esgotadas devem ser retiradas do Chatterblock™.

n	Os terminais de alimentação não devem ser colocados em curto-circuito.

Diagnóstico e Solução de Problemas
O Chatterblock™ foi projetado para funcionar de forma confiável e previsível em 
todas as condições normais. No entanto, é possível que ocorram problemas. 
Verifique os seguintes itens antes entrar em contato com o suporte técnico:

Microfone

Especificação

Comprimento da gravação 10 segundos em cada face

Desligamento automático  5 Minutos

Peso   400 g

Tamanho   11 cm x 11 cm x 11 cm

Vida da bateria   aproximadamente 1.000 operações

Problema   Solução

Não liga

O som gravado é muito baixo

A bateria está muito fraca, troque as pilhas

Lembre-se de falar ao microfone, que está 
localizado ao lado do botão Liga/Desliga

Chatterblock™


