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PLWprowadzenie
Drogi Kliencie!

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wybranie marki Tootti.
Oddajemy w Twoje ręce produkt idealny do codziennego użytko-
wania dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości materiałów i nowocze-
snych rozwiązań technologicznych.
Jesteśmy pewni, że dzięki ogromnej staranności wykonania spełni 
on Twoje wymagania.

Przed użyciem produktu zapoznaj się dokładnie z poniższą instruk-
cją obsługi.

Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania w sprawie zakupionego 
produktu, skontaktuj się z nami:

support@tootti.eu
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WAŻNE INFORMACJE
Prosimy o przeczytanie tej instrukcji przed przystąpieniem do 
obsługi urządzenia, aby zapoznać się z jego funkcjami i wykorzystać 
je zgodnie z przeznaczeniem.

UWAGA: Produkt zawiera małe elementy, dlatego nie 
jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 roku życia.

1. Nie należy naprawiać oraz dokonywać modyfikacji urządzenia. 
Czynności te może dokonać tylko autoryzowany serwis.

2. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli zauważyłeś jakiekolwiek 
uszkodzenia.

3. Nie używaj urządzenia, gdy zaczyna wadliwie działać, zostało 
upuszczone lub zanurzone w wodzie, nadmiernie nagrzewa 
się, pojawią się odbarwienia, wybrzuszenia oraz gdy wystąpią 
inne nietypowe zjawiska. Skontaktuj się z autoryzowanym 
serwisem producenta.

4. Używaj urządzenia z dala od źródeł ciepła, wysokich tempe-
ratur, gorących powierzchni, bezpośredniego światła sło-
necznego, źródeł iskrzenia, otwartego ognia, olei oraz ostrych 
krawędzi.

5. Nie używaj urządzenia w otoczeniu zawierającego łatwopalne, 
wybuchowe lub toksyczne substancje.

6. Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia urządzenia.
7. Nie zanurzaj całego urządzenia w wodzie lub w innych cie-

czach. Nie używaj w pobliżu wody.
8. Nie używaj urządzenia do innych celów, niż do których zostało 

ono zaprojektowane.
9. Nie należy naciskać na ekran z dużą siłą oraz pisać przedmiota-

mi, które mogą uszkodzić ekran. Zaleca się używanie załączo-
nego do zestawu stylusu. Uszkodzony ekran oraz zarysowania 
wynikające z nieprawidłowego korzystania nie podlegają 
naprawie gwarancyjnej.

10. Zwracaj uwagę na polaryzację baterii w urządzeniu.
11. W odbiorniku używana jest jedna bateria CR2016 o napięciu 3 

V.
12. Zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisa-

mi w przeznaczonych do tego miejscach. 
13. Unikaj wystawiania urządzenia na światło słoneczne.
14. Urządzenie nie ma funkcji przenoszenia danych oraz obrazów 

z i do innych urządzeń.
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SCHEMAT 
URZĄDZENIA

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

BLOKADA

przycisk
usuwania

blokada

1. Wyciągnij stylus i napisz lub narysuj coś na ekranie.
2. Aby wyczyścić powierzchnię pisania, wciśnij przycisk usuwania 

i odczekaj kilka sekund.
3. Ekran nie posiada możliwości zmazywania dowolnego frag-

mentu ekranu.

1. Wyciągnij stylus i napisz lub narysuj coś na ekranie.
2. Aby wyczyścić powierzchnię pisania, wciśnij przycisk usuwania 

i odczekaj kilka sekund.
3. Ekran nie posiada możliwości zmazywania dowolnego frag-

mentu ekranu.

komora 
baterii

powierzchnia
pisania

stylus
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WYMIANA BATERII

KONSWERACJA I CZYSZCZENIE

1. Odkręć śrubkę.
2. Wyciągnij pokrywę baterii.
3. Wyciągnij rozładowaną baterię i wstaw nową. Urządzenie 

korzysta z baterii CR2016 o napięciu 3 V.
4. Włóż pokrywę baterii i przykręć śrubkę.

1. Do czyszczenia urządzenia używaj delikatnej i suchej szmatki.
2. Unikaj wystawiania urządzenia na światło słoneczne
3. Urządzenie pracuje w temperaturach 10°C-40°C.

Zdjęcia mają charakter poglądowy, rzeczywisty wygląd produktów 
może różnić się od prezentowanego na zdjęciach.
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INTRODUCTION
Dear customer!

Thank you for placing trust in us and choosing Tootti.
We provide you with a product perfect for everyday use thanks to 
the use of high-quality materials and modern solutions.
We are convinced that the product will satisfy your requirements as 
it has been designed with utmost care.

Before you use the product, please read this manual carefully.

Should you have any remarks or questions concerning the product, 
please do not hesitate to contact us:

support@tootti.eu
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IMPORTANT
Please read this manual before you start using the device to see all 
its functions and use them in accordance with intended use.

NOTE: The product contains small elements and therefo-
re is not intended for children below the age of 3.

1. Do not repair or modify the device. Only an authorized service 
technician is allowed to perform these operations.

2. Do not switch the device on if you have noticed any damage.
3. Do not use the device if it acts up, has been dropped or 

wetted, overheats extensively, is discolored or deformed, or 
when other atypical circumstances occur. Please contact the 
manufacturer’s authorized service center.

4. Use the device away from sources of heat, high temperature, 
hot surfaces, direct sunlight, sources of ignition, naked flame, 
oils and sharp edges.

5. Do not use the device in the inflammable, explosive or toxic 
atmosphere.

6. Do not use chemicals to clean the device.
7. Do not immerse the entire device in water or other liquids. Do 

not use near water.
8. Do not use the device for other purposes than designed.
9. Do not press the screen extensively and do not write with 

items which may damage the screen. It is advisable to use a 
stylus attached. Damaged screen and scratches arising from 
wrong use are not subject to repair under the warranty. 

10. Day attention to battery marking inside the device.
11. One CR2016 battery with a voltage of 3V is used.
12. Worn-out batteries must be disposed of in accordance with 

local regulations in designated venues.
13. Make sure the device is not exposed to sunlight.
14. The device cannot transfer data and images from and to other 

devices.
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DEVICE 
OUTLINE

HOW TO USE

LOCK

delete keylock

1. Take the stylus out and write or draw something on the 
screen.

2. To clear the writing area, press delete key and wait for a few 
seconds.

3. It is impossible to erase any piece of screen.

1. When the lock is inactive, delete key is disabled.
2. When the lock is active, delete key is enabled.
3. To activate/deactivate the lock, set the slide at the relevant 

position.

battery 
compartment

writing area

stylus



EN HOW TO CHANGE BATTERIES

MAINTENANCE AND CLEANING

1. Unscrew the bolt.
2. Remove the battery cover.
3. Take the flat battery out and insert a new battery. The device 

uses a CR2016 battery with a voltage of 3V.
4. Insert the battery cover and screw the bolt in.

1. To clean the device, use a soft and dry cloth.
2. Do not expose the device to sunlight.
3. The device operates at the temperature from 10°C to 40°C.

The pictures are for reference only. The real design the products 
may differ from the pictures presented.



Product details
For the following

Product: E-BOARD
Model: TT-CREOTAB
Date of issue: 05.2018

Declaration & Applicable standards
We, BLG Sp. z o. o., hereby declare under our 
responsibility that the of the above referenced 
product complies the following directives:

EN 55032:2015
EN 55024:2010+A1:2015
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-4-2013 
IEC 62321-5-2013 
IEC 62321-7-2:2017 
IEC 62321-6-2015
EN71-1:2014+A1:2018
EN71-2:2011+A1:2014
EN71-3:2013+A3:2018

Representative
BLG Sp. z o. o.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań




