
    
 
 
 

Kazetový enkodér UA0281                      
 
 
 
Obj. č.: 152 77 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení zákazníci, 
 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup převodníku kazetového enkodéru UA0281. 
Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku          
do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste     
jim odevzdali i tento návod.  
 
Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst! 
 

 
 
 
 

 
Rozsah dodávky 
 

1 x Enkodér 
1 x Nabíjecí kabel USB 
1 x Sada sluchátek  
1 x Návod k obsluze 
 

 
 
 
 
 
 

Účel použití 
 

Enkodér slouží jako převodník kazetových pásek na MP3 soubory, pomocí kterého můžete převádět 
skladby na pásce přímo na USB flash disk bez použití počítače. Snadno převedete a oddělíte každou 
skladbu v automatickém, nebo v manuálním režimu. 
Výrobek lze kromě toho používat jako přehrávač všech typů kazetových pásek a poslouchat kazetové 
pásky přes sluchátka, reproduktory nebo stereo systém v automobilu. Stačí, když do UA0281 zapojíte 
AUX konektor 3,55 mm a můžete se potěšit zvuky z dávné minulosti.  
 

Popis a ovládací prvky 
 

 
 
Ovládací prvky p řevodníku 
 
1. [+]: Zvýšení hlasitosti přehrávání 
2. [  ]: Stiskem spustíte nebo zastavíte přehrávání 
3. [ ]: Během přehrávání volíte další funkci; v pohotovostním režimu přepínání režimu 

[  ]: Během přehrávání volíte poslední funkci 
4. [  ]: Stiskem spustíte a zastavíte nahrávání 
5. [ - ]: Snížení hlasitosti přehrávání 
 
Ovládací prvky kazetového p řehrávače 
 
6. DIR: Změna směru přehrávání kazety 
7. Tlačítko Play : Stiskněte pro přehrávání kazety 
8. Přepínač Aut o Reverse: Přepnutí na symbol  se aktivuje automatické opakování 
9. F.F: Rychlý posuv dopředu 
10. REW: Převíjení pásky dozadu 
11. STOP: Zastavení kazety 
12. Zdířka DC:  Připojení konektoru napájení 5 V, 500 mA 
13. Ovlada č hlasitosti  
14. Posuvný p řepínač Eject : Stiskněte směrem dolů pro otevření a vložení kazety 
15. OTG: Zdířka pro připojení USB flash disku (nebo USB čtečky karet s vloženou SD kartou) 
16. Zdířka AUX : Audio výstup pro zapojení reproduktoru.  

Může sloužit také jako audio vstup  
pro nahrávání z jiného audio zdroje. 

17. Průhled ke kontrole pohybu pásky 
18. Schránka baterií : Pro 2 baterie typu AA (baterie nejsou součástí dodávky) 
 
 



LED kontrolka p řevodu audia 
 

 
 
 
 
 
 

 
Vložení a vým ěna baterií 
 
Enkodér můžete napájet buď přes USB, nebo bateriemi.  
Při vkládání baterií posuňte přepínač Eject  dozadu, aby se otevřela 
schránka baterií a vložte dovnitř 2 baterie AA (dejte pozor na jejich 
správnou polaritu). Poté schránku znovu zavřete. 
 
 

Obsluha 
 

 
Kazeta UA0281 USB flash disk nebo USB čtečka karet 
 
1. Vložte do enkodéru kazetu. 
2. Ke zdířce „AUX“ na přístroji připojte reproduktor. 
3. K portu „OTG“ připojte USB flash disk a rozsvítí se zelená LED kontrolka. 

 
Z důvodu šetření energie se převodový obvod zapíná, jen když je připojen USB flash disk. 
Kazetu však můžete přehrávat i bez USB flash disku. 

 
4. Stiskněte tlačítko „Play“ v horní části a kazeta se začne přehrávat. 
 
Nahrávání v manuálním režimu 
 

Pokud se přehrává kazeta, je připojen USB flash disk a nepřetržitě svítí zelená LED kontrolka  
(přístroj je v pohotovostním režimu), jste v manuálním režimu. 
1. Jednoduše stiskněte tlačítko nahrávání (  ) a UA0281 začne nahrávat (převádět) hudbu na 

formát MP3. Zelená LED kontrolka bude rychle blikat. Pro zastavení nahrávání stiskněte znovu 
tlačítko nahrávání a soubor MP3 se uloží na USB flash disk. 

  
Pokud zelená LED kontrolka nezačne rychle blikat, znamená to, že enkodér nenahrává. 
V takovém případě odpojte USB flash disk, opět ho připojte a zkuste nahrávání znovu. 
 

2. Na místě pauzy mezi dvěma skladbami, když chcete další skladbu uložit do nového souboru, 
stiskněte krátce tlačítko . Zelená LED kontrolka se asi za 2 sekundy vypne a poté začne 
znovu rychle blikat, čímž signalizuje nahrávání do dalšího souboru. 

3. Pokud chcete použít automatický režim, jednoduše stiskněte a asi 4 až 5 sekund podržte tlačítko 
, dokud LED kontrolka nezmění barvu ze zelené na modrou. 

 
 
 
 
 

Nepřetržitě svítí Pohotovostní režim 
Rychle bliká (2 x za sekundu) Nahrávání 
Pomalou bliká (1 x za sekundu) Přehrávání 
Zelená Manuální režim 
Modrá Automatický režim 

Nahrávání v automatickém režimu 
 

V automatickém režimu enkodér automaticky detekuje pauzu mezi 2 skladbami a uloží  
je do 2 samostatných souborů. Když je například na straně A (nebo B) kazety 6 skladeb: 
1. Vložte do enkodéru kazetu, stiskněte Play a poté tlačítko nahrávání. 
2. Pokud se přehraje všech 6 skladeb, na USB se automaticky uloží 7 MP3 souborů. 

 
V souborech FV0001 až FV0006 jsou nahrané skladby a soubor FV0007 je prázdný.  
Vytváří se kvůli krátké tiché části mezi koncem poslední skladby a koncem kazety.  

 
3. Na USB se vytvoří složka s názvem „TAPEMP3“, ve které se ukládají jednotlivé MP3 soubory jako 

„FV0001“ až „FV9999“. 
4. Když chcete přístroj znovu přepnout do manuálního režimu, zastavte nahrávání (nebo přehrávání) 

a nechte přístroj v pohotovostním režimu (svítí modrá LED kontrolka). Stiskněte a asi 3 až  
5 sekund podržte tlačítko , dokud LED kontrolka nezmění barvu z modré na zelenou.  
Můžete také UA0281 jednoduše vypnout a znovu zapnout (po zapnutí se aktivuje výchozí 
nastavení, tj. manuální režim). 

   
Otázky a odpov ědi – Automatický režim 
 

Automatická funkce je založena na úrovni hlasitosti detekované hudby. Proto, když je hlasitost nižší, 
než určuje stanovené nastavení, Enkodér to detekuje jako mezeru mezi 2 skladbami. Níže uvádíme 
situace, které můžou nastat a jejich doporučovaná řešení: 
 

1. Pokud je v skladbě dlouhá pauza, enkodér to může interpretovat jako 2 skladby a uloží 2 soubory. 
2. V případě, že je mezera mezi 2 skladbami velmi krátká a UA0281 ji nedokáže rozpoznat, 

interpretuje mezeru jako součást jedné skladby a uloží 2 skladby jako jeden soubor. 
Pokud se setkáte s výše uvedenými problémy, použijte program pro editaci MP3 souborů.  
Odkaz pro stáhnutí programu: http://www.audacityteam.org/ 

 
Doporučujeme, abyste v průběhu nahrávání přístroj nevypínali (neodpojovali zdroj napájení)  
a nevytahovali USB flash disk. Enkodér je však pro každý případ konstruován tak, aby v případě 
náhlého neočekávaného přerušení nahrávání, soubor MP3 uložil. 

 
Nahrávání ze zdí řky AUX 
 

Pomocí 3,5 mm audio kabelu (není součástí dodávky) můžete nahrávat hudbu z externího zdroje 
audia (např. z rádia, CD přehrávače nebo z jiného zdroje, který je vybaven linkovým audio výstupem). 
 
Přehrávání 
 

Přístroj je vybaven také funkcí přehrávání, takže si nahrané soubory můžete okamžitě zkontrolovat. 
1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko přehrávání a UA0281 začne přehrávat nahranou hudbu 

(LED kontrolka bude pomalu blikat). 
2. Dalším stiskem tlačítka Play se přehrávání zastaví a UA0281 se vrátí do pohotovostního režimu. 
3. V průběhu přehrávání můžete použít tlačítko Nahoru/Dolů k přehrávání předchozího  

nebo následujícího souboru. 
 
Kromě nahraných, můžete přehrávat také jiné MP3 soubory, které jsou uloženy na USB flash 
disku ve složce „TAPEMP3“. 

 
 

 
 



Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění 
 

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do kazetového 
enkodéru. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, 
nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření.  
Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! 
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují veliké nebezpečí  
pro děti, neboť by je mohly spolknout. 

 
 
 
 
 

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné  
prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky  
mohly poškodit displej a pouzdro teploměru.  

 
Manipulace s bateriemi a akumulátory 
 

 
 

 

 
Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí,  
že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií 
vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých 
dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. 
V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice!  
Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány  
do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! 
Nabíjet můžete pouze akumulátory. 
 

 

 
 

 

 

Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem  
a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak,  
aby nedocházelo k poškození životního prostředí!  

K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby  
v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách! 
 

Šetřete životní prost ředí! 

 
 

Recyklace 
 
 
 

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů.  
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných  
zákonných ustanovení. 
 

Šetřete životní prost ředí! Přisp ějte k jeho ochran ě! 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu  
nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou   
nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka. 

Technické údaje 
 

Převáděný formát MP3 
Úložné médium USB flash disk nebo čtečka karet s SD/Micro SD kartou 
Audio kanál Stereo L/R 
Přenosová rychlost 128 Kbps 
Napájení 2 x baterie typu AA nebo napájecí adaptér 5 V DC 
Doporučovaný formát FAT 32 
Rozměry 113 x 85 x 32 mm 
Hmotnost 184 g 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Záruka 
 

Na převodník kazetových pásek na MP3 LogiLink UA0281 poskytujeme záruku 24 m ěsíců. 
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, 
nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
 
 
 
 
 
 
 

Překlad tohoto návodu zajistila spole čnost Conrad Electronic  Česká republika, s. r. o. 
 

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie,  jsou předmětem souhlasu společnosti  
Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.  Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny!  
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