
Garanti & Support
Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal 
användning. Om enheten missbrukas Chatterblock™ eller öppnas upphör garantin.

Allt arbete förutom garantireparationer kommer att omfattas av en ersättningsavgift.

Teknisk support
Vänligen besök www.tts-group.co.uk för den senaste produkt informationen.

E-posta feedback@tts-group.co.uk för teknisk support.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Gratistelefon: 0800 318686 Freefax: 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Produktkod: 
EL00068

VARNING: Släng inte denna produkt i hushållsavfallet. 
Överlämna den till en uppsamlingsplats för återvinning 
av elektroniska apparater.

VARNING! Inte lämplig för barn under 
36 månader på grund av små delar - kvävningsrisk. 
Made in China, på uppdrag av TTS Group Ltd

Chatterblock™

TTS är stolta över att ingå i  PLC



www.tts-shopping.com

Sex inspelningsbara sidor. Varje sida  
kan spela in upp till 10 sekunder

Chatterblock™

www.tts-shopping.com

USER GUIDE



Viktig information
n	Vänligen behåll dessa instruktioner för framtida referens.

n	Låt inte din Chatterblock™ komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.

n	 I händelse av en elektrostatisk urladdning kan din Chatterblock™ sluta fungera. 
I så fall ska du stänga av och starta igen för att återställa den då.

Känn din Chatterblock™
Chatterblock™ är extremt robust, men som alla elektroniska apparater kan den 
skadas om den missbrukas. Chatterblock™ är avsedd att rullas, eller tumlas, som en 
tärning, inte kastas eller tappas.

Inspelning
Tryck och håll Röd "Record"- knappen tillsammans med Grön "Spela"-knappen på 
viss sida som du vill spela in och tala tydligt i mikrofonen. Släpp inspelningsknappen 
för att avsluta inspelningen. Tryck Grön "Play"-knappen för att höra din inspelning. 
Du kan när som helst spela in på nytt genom att upprepa den här proceduren.

Att spela upp
Du kan spela upp inspelningen när som helst genom att trycka på Grön "Play"-
knapp på vilken som helst sida, men Chatterblock™ är avsedd att rullas precis som 
en tärning. När Chatterblock™ kommer till vila, spelas ljudet som är associerat med 
det översta ansiktet. Det löstagbara plastskyddet tillåter att bilder och teckningar 
fixeras på varje sida.

Mikrofon
Spela in

På/AvSpela upp



Byta batterier
Chatterblock™ tar 3 x AA batterier. Batterifacket sitter på sidan med "Power"- och 
"Record"- knapparna. Öppna batteriluckan med hjälp av ett litet mynt. Ta försiktigt 
bort plastkåpan för att komma åt batterifacket.

Icke-laddningsbara batterier skall inte laddas. Olika typer av batterier eller nya och 
använda batterier skall inte blandas.

n	Batterierna ska sättas i med rätt polaritet.

n	Förbrukade batterier ska tas bort från Chatterblock™.

n	Anslutningskontakterna får inte vara kortslutning.

Felsökning
Chatterblock™ är utformad för att fungera tillförlitligt och förutsägbart i alla normala 
förhållanden. Emellertid är det möjligt att problem kan uppstå. Vänligen kontrollera 
följande innan du kontaktar teknisk support:

Mikrofon

Specifikation

Inspelning Längd   10 sekunder på varje sida

Auto Power Off   5 minuter

Vikt   400 g

Storlek   11 cm x 11 cm x 11 cm

Batteritid ca   1000 operationer

Problem Lösning

Startar inte

Inspelat ljud är för tyst

Batteriet är mycket lågt, byt batteri

Kom ihåg att tala i mikrofonen som ligger  
intill strömbrytaren

Chatterblock™


