• Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot
tartalmazó edényt a készülék mellé.
• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az
eközben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkreteheti a
készüléket. Hagyja a készüléket először szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt
csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően ez több óráig is eltarthat.

Használati útmutató

USB-s kazetta digitalizáló, Basetech BT-USBTAPE-100

• Bizonyosodjon meg róla, hogy az elhelyezéskor a csatlakozóvezeték nincs
összenyomva, megtörve vagy éles peremektől nem sérült meg.
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• Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig túl nagy hangerővel, mert halláskárosodást
okozhat.

Rendeltetésszerű használat

• Ne használja a terméket akkor, ha aktívan részt vesz a közúti közlekedésben
(autóvezetés közben).

A termék audiokazetták lejátszására szolgál. Az USB csatlakozón keresztül a termék
összeköthető egy számítógéppel. A szállításban mellékelt szoftverrel az audiokazetta
hangsávja digitálisan tárolható a számítógépen. A feszültségellátás elemeken, USB-n vagy
egy külön beszerezhető hálózati adapteren keresztül történik.

• Forduljon szakemberhez, ha kétségei támadnak a készülék működésével,
biztonságosságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban.

A termék csak száraz környezetben használható. Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék
nedvességgel - pl. a fürdőszobában, vagy hasonló helyeken - érintkezzen.

• Ha még lenne olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem talál
választ, forduljon a műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a
terméket a fent leírtaktól eltérő célokra használja, a termék károsodhat. Ezen kívül a
szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen
olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót. Ha a készüléket másoknak továbbadja, adja
hozzá a használati útmutatót is.

b) Elemek és akkuk

• Karbantartási-, beállítási- és javítási munkát csak szakemberrel vagy
szakműhellyel végeztessen.

• Az elemek/akkumulátorok berakásakor ügyeljen a helyes polaritásra.
• Vegye ki az elemeket/akkumulátorokat, ha a készüléket hosszabb ideig nem fogja
használni, hogy megelőzze a kifolyásukból származó károkat. A kifolyt vagy sérült
elemek/akkuk a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha hibás
elemeket/akkumulátorokat kell kézbe venni, viseljen védőkesztyűt.

A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló
cégnév és készülékmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve. Minden jog fenntartva.

• Az elemeket/akkumulátorokat úgy tárolja, hogy gyerekek ne férhessenek
hozzájuk. Az elemeket/akkumulátorokat ne hagyja szabadon heverni, mert
gyerekek vagy háziállatok lenyelhetik őket.

A szállítás tartalma
• USB-s kazetta digitalizáló

• Az összes elemet/akkumulátort egyszerre kell cserélni. A régi és új
elemek/akkumulátorok vegyes használata esetén kifolyásuk miatt a készülék
károsodhat.

• USB kábel
• Szoftver CD
• Fejhallgató

• Ne szedje szét az elemeket/akkumulátorokat, ne zárja rövidre, és ne dobja tűzbe
őket. Ne próbáljon meg nem feltölthető elemeket feltölteni. Robbanásveszély!

• Használati útmutató

Aktuális használati útmutatók

Kezelőszervek

Töltse le az aktuális használati útmutatókat a www.conrad.com/downloads web-oldalról, vagy
szkennelje be az ott megjelenített QR-kódot. Kövesse a web-oldal útmutatásait.
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A szimbólumok magyarázata
A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét
fenyegeti veszély, például áramütés.
A háromszögbe foglalt felkiáltójel az útmutató olyan fontos tudnivalóira hívja fel a
figyelmet, amelyeket okvetlenül be kell tartani.
A „nyíl“ szimbólum különleges tanácsokra és kezelési tudnivalókra utal.
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Biztonsági tudnivalók
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és különösen a biztonsági
tudnivalókat tartsa be.
Különösen a biztonsági előírásokat tartsa be. Ha nem tartja be az ebben a
használati útmutatóban szereplő biztonsági, és a szakszerű használatra
vonatkozó előírásokat, az ebből eredő személyi sérülésekért vagy anyagi
károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen kívül ilyen esetekben érvényét
veszíti a szavatosság és a garancia is.
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a) Általános tudnivalók
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• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.
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PLAY gomb

7 Hangerő szabályozó

• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert veszélyes játékszerré
válhatnak gyermekek kezében.
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DIR gomb

8 USB csatlakozó felület

• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsugárzástól, erős
rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és
oldószerektől.
• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek.
• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, ne használja tovább a
készüléket, és védje meg a véletlen használatba vételtől. A biztonságos használat
már nem biztosítható, ha a készüléknek
- látható sérüléseket mutat,
- már nem működik rendeltetésszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.
• Kezelje óvatosan a készüléket. Lökés, ütés, vagy már kis magasságból való
leejtés következtében is megsérülhet.
• Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági
előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

3 Tolókapcsoló a végtelenített
hurokhoz

9 Fejhallgató kimenet
10 Reteszelés
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F.F gomb

11 Elemtartó
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REW gomb

12 DC alj

6

STOP gomb

Eltávolítás

Tápfeszültség ellátás
Hordozható kazetta lejátszóként elemekre van szükség.

a) A készülék
Az elhasznált elektronikus készülékek nyersanyagnak tekintendők, nem valók a
háztartási szemétbe. Az elhasznált készüléket az érvényes törvényi előírásoknak
megfelelően kell eltávolítani.

Ha helyben maradva használja, a feszültségellátást egy hálózati adapterről vagy
egy USB portról is meg lehet oldani.
Kazetták digitalizálásánál elegendő, ha a terméket egy számítógép USB portjára
csatlakoztatja. Elemek ebben az esetben nem szükségesek.

a) Elemek berakása / cseréje

Vegye ki az esetleg a készülékben lévő elemeket/akkumulátorokat, és elkülönítve
távolítsa el őket.

b) Elemek/akkuk

• Tolja a reteszelés a nyíl irányába, a kazettarekesz kinyitásához. .

Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor
leadására; tilos azokat a háztartási szemétbe kidobni!

• Vegye le az elemtartó rekesz fedelét.
• Helyezzen be helyes polaritással 2 db AA-méretű ceruzaelemet. Figyelje ehhez az
elemtartó fedelén látható pólus jelöléseket.

A károsanyag tartalmú elemeket/akkumulátorokat az itt látható szimbólumok jelölik,
amelyek a háztartási szemét útján való eltávolítás tilalmára hívják fel a figyelmet. A
legfontosabb nehézfémek jelölései a következők: Cd=kadmium, Hg=higany,
Pb=ólom (a jelölés az elemeken és akkumulátorokon, pl. a baloldalon látható
szeméttartály ikon alatt található).

• Zárja vissza az elemtartót.
Cserélje ki az elemeket, ha a lejátszási sebesség észrevehetően csökken.

b) Hálózati adapter
- Kimenő feszültség: 3 V/DC

Az elhasznált elemek/akkumulátorok ingyenesen leadhatók lakóhelye hulladékgyűjtő
állomásain, fiókjainkban, valamint minden olyan helyen, ahol elemeket/akkumulátorokat
forgalmaznak.

- Kimenő áram: 500 mA

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul a környezet védelméhez!

• A hálózati adapternek a következő jellemzőkkel kell rendelkeznie:

- Belső plusz pólus

Műszaki adatok:

- Dugó átmérő (kívül/belül): 4,0/1,3 mm
• Az adapter DC-dugóját kösse össze a termék DC aljával.

Tápellátás..................... 2 db AA ceruzaelem (nem szállítjuk vele)
3 V/DC hálózati adapter (nem

• Csatlakoztassa a hálózati kábel hálózati dugóját egy szokványos háztartási dugaszoló
aljzatba.

szállítjuk vele), 5 V/DC USB-n
keresztül

Nyomógomb-/kapcsoló funkció

Rendszerfeltételek............................... Windows® XP (Home, Pro, SP1, SP2, SP3-al, csak
32 bit), Vista™ (32/64 bit), 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit),
8.1 (32/64 bit), 10 (32/64 bit)

Nyomógomb/kapcsoló

Funkció

DIR

Megvált ozta tja az irányt , amelyb en a kaze tta
lejátsz ásra kerül. Így a kazetta másik oldalát is
meghallgathatja , anélkül, hogy a kazettát kivenné.
Végtelenített hurok

Tolókapcsoló a végtelenített
hurokhoz

A kazetta mindkét oldalát egyszer
végigj átssza, ezután a lejátszás leáll.

Játék

Lejátszás

K.F

Előretekerés

REW

Visszatekercselés

STOP

Stop

Mac OS 10.6 és
magasabb

USB-Standard

.............................. USB 2.0
Fejhallgató csatlakozó................. 3,5 mm-es jack
Üzemi feltételek............................ +10 ... +40 °C, 20 – 90 % rel. nedvességF
Tárolási feltételek....................... 0 ... +50 °C, 20 – 80 % rel.
nedvesség Méretek (H x Szé x Ma)............. 113 x 81 x 31 mm
Súly......................................... 160 g

Ha a lejátszás iránya megváltozik, akkor az F.F és
REW gombok funkciója ennek megfelelően fordított lesz.

Kzetta digitalizálás
• Telepítse az „Audacity“ szoftvert a mellékelt CD-ről.
A legújabb szoftver változatot a következő linkről is letöltheti: http://www.audacityteam.org/download/
• Tegyen be egy kazettát a termékbe.
• Kösse össze a terméket a mellékelt USB kábelen keresztül egy számítógéppel.
• Indítsa el a szoftvert.
• Válassza a beállításokban az „USB Audio Device“-t (USB audio készülék) felvevő
készülékként.
• Indítsa a kazetta lejátszását, úgy, hogy a PLAY gombot nyomja.
• Kattintson a piros körre, a felvétel indításához.
• A felvétel befejezéséhez kattintson a sárga négyzetre.
• Kattintson „File“-ra (fájl) és exportálja az audio fájlt a kívánt formátumba. Egy részletes
útmutatót a szoftverhez a sugóban talál.

Ápolás és tisztítás
• Tisztítás előtt válassza le a kábelt a termékről.
• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt, vagy más vegyszereket,
mivel ezek a házat károsíthatják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják.
• Ne merítse vízbe vagy víz alá a készüléket tisztítás céljából!
• A készülék tisztítására használjon egy puha, szöszmentes törlőruhát. A kazetta belsejében
található részek tisztításához speciális tisztító kazetták kaphatók a szakkereskedésekben.
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