
 

 

 

 

 Használati útmutató 
 

Hordozható kazettás magnó 
 
Rend. sz. 1934371 

 

Rendeltetésszerű használat 

 
A termék analóg kompakt kazetták lejátszására szolgál otthoni környezetben. Rádióműsorok vétele is 
lehetséges a beépített tunerrel.  Az alacsony szintű audio kimeneti jel fejhallgatóval továbbadható és 
hallgatható.  A készülék nem alkalmas hangszóróra való közvetlen csatlakoztatásra. A készülék csak 
analóg kompakt kazettákat képes lejátszani, ne helyezzen be más kazettát. A tápáram ellátás 
választhatóan elemekkel ill. egy hálózati adapter közvetítésével történhet.  Ezeket nem szállítjuk vele. 
A készülék használata csak zárt helyiségekben, a szabadban csak nedvesség elleni védő berendezésekkel 
engedélyezett.  Feltétlenül el kell kerülni, hogy a készülék nedvességgel érintkezzen, pl. a fürdőszobában vagy 
hasonló helyeken. 
Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a terméket átalakítani és/vagy módosítani. Ha a terméket a 
megadottól eltérő célokra használja, a termék károsodhat.  Ezen kívül a szakszerűtlen kezelés rövidzárlat, 
tűz, áramütés stb. veszélyét is előidézheti. Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg a 
későbbi betekintés céljából.  Ha a gépet továbbadja másoknak, csak a használati útmutatóval együtt tegye.  
A készülék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. Az összes előforduló cégnév és 
gépmegnevezés a mindenkori tulajdonos márkaneve.  Minden jog fenntartva. 

 

 

A szállítás tartalma 
•  Kazetta lejátszó 
•  Fülhallgató 
•  Használati útmutató 

 

Aktuális használati útmutatók 

 
Töltse le az aktuális használati útmutatókat a  www.conrad.com/downloads weboldalról, vagy szkennelje 
be az ott megjelenített QR-kódot.  Kövesse a web-oldal  útmutatásait. 

A szimbólumok magyarázata 

 
A háromszögbe foglalt villám szimbólum akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti 
veszély, például áramütés.  
A háromszögbe foglalt felkiáltójel olyan fontos tudnivalókra utal az útmutatóban, amelyeket 
okvetlenül figyelembe kell venni és be kell tartani.  

 
A nyílszimbólum mellett további tanácsokat és használati tudnivalókat olvashat. 

 

Biztonsági tudnivalók 

 
Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és 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. 

 
a) Általános tudnivalók 
• A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól. 
• Ne hagyja a csomagolóanyagokat szanaszét heverni, mert a kisgyerekek játékszernek 

tekinthetik, ami számukra veszélyes lehet.  
• Óvja a készüléket szélsőséges hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, erős 

rázkódásoktól, magas páratartalomtól, nedvességtől, éghető gázoktól, gőzöktől és 
oldószerektől. 

• Ne tegye ki a készüléket mechanikai igénybevételnek. 
• Ha a biztonságos használat már nem lehetséges, állítsa le a készüléket, és védje meg a 

véletlen használattól.  A biztonságos használat már nem garantálható, ha a készüléknek 
-- látható sérülései vannak, 
-- már nem működik rendeltetésszerűen, 
-- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen környezeti körülmények között tárolták, 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. 

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

• A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy egy 
szakműhellyel végeztesse.  

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

b) Elemek és akkumulátorok 

 
• 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/akkumulátorok a bőrrel érintkezve marási sérüléseket okozhatnak. Ha hibás 
elemeket/akkumulátorokat kell kézbe venni, viseljen  védőkesztyűt. 

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

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

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

 
c) Személyek és a készülék biztonsága 
• Ne hallgassa a zenét hosszabb ideig túl nagy hangerővel,  mert halláskárosodást okozhat. 

A hangerőt mindig elviselhető tartományban tartsa.  
• Ne használja a kazettás magnót, miközben egy járművet vezet.  Ez törvényben is tiltott 

lehet.  
• Tartsa a készüléket távol interferencia forrásoktól, pl. elektromos fűtőtestektől és 

fénycsövek előtétkészülékeitől.  

 
d) Elektromos biztonság 
• Ne öntsön ki folyadékot a készülék felett, ill. ne rakjon semmilyen folyadékot tartalmazó 

edényt a készülék mellé. Ha mégis folyadék kerülne a készülék belsejébe, azonnal 
áramtalanítsa a hozzá csatlakoztatott hálózati dugaszaljat(pl. a kismegszakító 
lekapcsolásával), majd húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból. Ezután a készüléket nem 
szabad tovább használni, el kell vinni egy szakszervizbe. 

• Ne használja azonnal a készüléket, ha hideg helyről meleg helyiségbe vitte. Az ekkor keletkező 
kondenzvíz adott esetben tönkreteheti a készüléket.  Hagyja a terméket először 
szobahőmérsékletre melegedni, mielőtt csatlakoztatná és használná. A körülményektől függően 
ez több óra hosszat is eltarthat.  

• A hálózati dugaszalj legyen a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen.  
• Feszültségforrásként az elemeken kívül csak egy a műszaki adatokban megadott 

hálózati adapter használható.  
• A hálózati tápegység számára feszültségforrásként csak a közüzemi elektromos hálózat 

egy szabványos dugaszoló aljzata használható. Ellenőrizze a hálózati tápegység 
csatlakoztatása előtt, hogy a rajta  feltüntetett feszültség azonos-e a helyi hálózat 
feszültségével. 

• A hálózati tápegységet nem szabad nedves kézzel bedugaszolni vagy kihúzni. 
• A hálózati tápegységet ne húzza ki a vezetékénél fogva a konnektorból, hanem fogja 

meg magán a készüléken az erre szolgáló fogófelületet a kihúzáshoz. 
• A tápegység elhelyezésekor a vezetékeket ne nyomja össze, ne törje meg vagy éles 

peremek ne sértsék meg. 
• Úgy fektesse le a kábeleket, hogy senki se botolhasson meg és ne akadhasson el 

bennük. Sérülésveszély áll fenn. 
• Biztonsági okokból zivatar esetén mindig húzza ki a hálózati tápegységet a 

konnektorból. 
• Húzza ki a hálózati dugót a dugaszaljból, ha hosszabb ideig nem használja a 

készüléket. 
 

• Ha a hálózati tápegység láthatóan sérült, ne érintse meg, mert életveszélyes áramütés 
érheti! Először áramtalanítsa azt a dugaszaljat, amelyre a hálózati tápegység 
csatlakoztatva van (a hozzátartozó kismegszakító lekapcsolása, vagy a biztosíték 
kicsavarása által), majd az áramvédő kapcsolót is kapcsolja le, hogy a dugaszalj 
mindegyik pólusa le legyen választva a hálózatról). Csak ezután húzza ki a hálózati 
tápegységet a hálózati dugaszaljból. A meghibásodott hálózati tápegységet 
környezetbarát módon távolítsa el, ne használja többé. Cserélje ki azonos konstrukciójú 
hálózati tápegységre.  

 

Kezelőszervek 

 

 6   

 5  
7    

 4  
8  

3 
 

  9  

2 
 

  10    

 1   

  11  

1 Kazettatartó fedél 8 
Funkcióválasztó kapcsoló: TAPE 
RADIO 

2  STOP gomb 9 Övcsíptető 
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Hangerő szabályozó: 
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 (nincs ábrázolva) 
  

 
6 Adóválasztás kijelzés 
7 3,5 mm-es fejhallgató csatlakozó  PHONES 



Üzembe helyezés 
 

a) Tápáramellátás  
 
Az elemek betétele/cseréje 
• Az első üzembe helyezés előtt tegye be az elemeket, vagy cserélje ki azokat, ha a hangminőség 

üzemelés közben érezhetően csökken.  
• Távoltsa el az elemtartó fedelét a termék hátoldalán (az ujjával tolja a nyíl irányába, és hajtsa fel). 
• Tegyen be két 1,5 V-os ceruzaelemet (nem szállítjuk vele)  a pólusokra ügyelve az  elemtartóba (a 

plusz/+ és minusz/- jelölést vegye figyelembe).  
• Ezután zárja le az elemtartót. 

 
A termék üzemelése alapvetően akkukkal is lehetséges.  Az akkuknak azonban kisebb 
feszültségük (akku = 1,2 V, elem = 1,5 V) és kisebb kapacitásuk következtében  rövidebb az 
élettartamuk, mint az  elemeké.  Ha a fenti hátrányok ellenére mégis akkukat kíván használni, 
akkor alkalmazzon okvetlenül speciális NiMH akkukat, melyeknél csekély az önkisülés.  
Elsősorban jó minőségű alkáli típusú elemek használatát ajánljuk a készülék hosszabb és 
biztosabb üzemelése érdekében. 

 
Üzemeltetés hálózati adapterről 

 
Vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat adapterrel való üzemeltetésnél.  

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert a kisfeszültségű aljhoz (11) a termék alsó oldalán. Vegye figyelembe 
a hálózati adapter kiválasztásánál (nem szállítjuk vele) a teljesítmény paramétereket (lásd a "Műszaki 
adatok" c. fejezetben) és a csatlakoztató dugó polaritását.  

 

 
Ha a készüléket szabályosan berakott elemekkel egy hálózati adapterhez csatlakoztatja, 
ettől fogva az adapter gondoskodik az áramellátásról.  Az adapternek előnye van az 
elemekkel szemben.  

 

b) A készülék előkészítése az üzemeléshez 
• Dugja be a fülbevaló fejhallgatója 3,5 mm-es jack dugóját a 3,5 mm-es PHONES (7) fejhallgató 

csatlakozóba, és tegye a hallgatót a fejére / a fülébe.  
• Rögzítse a készüléket szükség szerint az övcsíptetővel (9). 

 

c) Rádió üzemmód 
• Állítsa a TAPE RADIO (8) funkcióválasztó kapcsolót a RADIO állásba.  

• Állítsa be a hangerőt a  VOLUME (5) hangerő szabályozó forgatásával a kívánt mértékre.  
• Válassza ki a kívánt rádióadó állomást.  
Tippek és tudnivalók a rádióvételhez 
• A csatlakoztatott fül-/fejhallgató összekötő vezetékét URH antennának tervezték.  Gondoskodjon róla, 

hogy mindig teljesen ki legyen húzva, és ne legyen kicsavarodva vagy összecsomósodva, ha rádiót akar 
hallgatni.  Ez biztosítja az optimális vételt az Ön tartózkodási helyén.  

 

d) Kazetta üzemmód (lejátszás) 
 
• Állítsa a funkcióválasztó TAPE RADIO (8) kapcsolót a TAPE állásba. 

• Nyissa ki a kazettatartó fedelet (1) az ujjával, és tegyen be egy lejátszható zenekazettát. A szalagnak 
a kezelőgombok irányába felfelé kell mutatnia.  

• Zárja óvatosan vissza a kazettatartó fedelet.  
• Állítsa be a hangerőt a  VOLUME (5) hangerő szabályozó forgatásával a kívánt mértékre.  
• Vezérelje a készüléket a kezelőgombokkal.  

-- Nyomja meg a PLAY (3) gombot, a kazetta lejátszásához.  
-- Nyomja meg a STOP (2) gombot, a kazetta lejátszásának befejezésére.  
-- Nyomja meg az (F.F. (4) gombot a kazetta gyors előretekeréséhez. 

 
Tippek és tanácsok a mágnesszalagos kazettákhoz 

 
• Alkalmazzon jó minőségű mágnesszalagos kazettákat, hogy a lehető legjobb lejátszási minőséget 

érhesse el.  
 

• Nem ajánlott 120 perces (C-120) Long Play szalagokat ezen a készüléken lejátszani.  
 

• Ezek hosszabbak és vékonyabbak, mint a C-60/90 szalagok, ami a szalagok összegabalyodásához 
vezethet.  Eközben a kazetta meghajtó mechanikai részei is megsérülhetnek.  

 

• A jó hangvisszaadás érdekében hosszabb távon, a hangfejet 10-20 üzemóra után meg kell tisztítani.  
Ha a hangfej szennyezett, a lejátszás hangja tompa és zajos.  Ha tisztítás után sem javul a lejátszás 
minősége, az alkalmazott kazetta feltehetően elöregedett vagy gyenge minőségű.  

 

• Nyissa fel a kazettatartó fedelét (1) nyomja le a  PLAY (3) gombot és tisztítsa meg a hangfejet.  Tisztítsa 
meg a lenyomó görgőt és a hang-görgőt is. Használjon ehhez egy kicsi, tiszta alkohollal megnedvesített 
vattapálcikát.  

• Ne tárolja a mágnesszalagos kazettákat túl hideg vagy túl meleg hőmérsékleten.  
 

• Ha a mágnesszalagot véletlenül túlságosan kihúzta, tekerje vissza az orsó forgatásával a kazettába.  
Dugjon ehhez egy stiftet vagy hasonló tárgyat a továbbítóba és forgassa azt az orsó irányába előre vagy 
vissza a kazettába.  

 

• A mágnesszalagos kazetták szalagjának elején egy darab üres szalag van, ami a hangfej 
 

tisztítására szolgál a kazetta lejátszása előtt.  Tehát normálisnak tekinthető, ha egy kazetta lejátszás 
elején nem hangzik fel azonnal a hang.  Ez a szalagrész kb. 5 másodpercnyi. 

Ápolás és tisztítás 
 
• Minden tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramszolgáltatásról (vegye ki az elemeket, vagy 

húzza ki a hálózati adaptert a konnektorból).  
• Semmiképpen ne használjon agresszív tisztítószereket, alkoholt vagy más kémiai oldatokat, mivel ezek a 

készülékházat károsítják, sőt, a működést is kedvezőtlenül befolyásolhatják. 

• A készülék tisztítására használjon puha, szöszmentes ruhát. 
 

Megfelelőségi nyilatkozat (DOC)  
A Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, ezennel kijelenti, hogy a jelen 

készülék megfelel a 2014/53/EU irányvonalnak.  
  

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internet címen áll 

rendelkezésre: www.conrad.com/downloads 
 

Válasszon egy nyelvet egy zászlószimbólumra való rákattintással, és adja be a készülék 
rendelési számát a keresőmezőbe; ezután az EU megfelelőségi nyilatkozatot PDF 
formátumban letöltheti.  

 

Eltávolítás 
 

a) Készülék   
Az elhasznált elektronikus gépek értékes nyersanyagnak tekintendők, és nem valók a háztartási 

szemétbe! Az elhasznált gépet az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően kell eltávolítani. 
 

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

el őket.  
  

b) Elemek és akkumulátorok   
Önt, mint végfelhasználót törvény kötelezi minden elhasznált elem és akkumulátor leadására; Tilos 

a háztartási szeméttel együtt kidobni. 
 

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).  

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

Ezzel eleget tesz törvényi kötelezettségének, és hozzájárul  a környezete védelméhez. 
 

Műszaki adatok:   

Tápellátás .................................... 2 db 1,5 V/DC ceruzaelem, AA típus  

(nem szállítjuk vele)  

Tápellátás (hálózati adapter)..............................3 V/DC, 280 mA adapteres áramellátásnál  

(nem szállítjuk vele)  

Dugó átmérő .......................................................3,5 mm (külső), 1,1 mm (belső)  

Elemek üzemélettartama.........................kb. 6 óra  

Hangnyomásszint...................................≤ 85 dB  

Rádióvevő sávok..................................FM 88 – 108 MHz  

Üzemelési áram..........................................max. 280 mA (készenlét 0 mA)  

Üzemi feltételek.......................................+5 ...35 ºC, 10 – 80 %  

relatív légnedvesség, nem kondenzálódó  

Tárolási feltételek................................0 ... +40 ºC, 10 – 90 %  

relatív légnedvesség, nem kondenzálódó  

Méret (Sz x Ma x Mé).........................92 x 118 x 35 mm  

Súly................................................... 146 g (elemek nélkül)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a Conrad Electronic  SE publikációja, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).  

Minden jog, beleértve a fordítás jogát is, fenntartva.  Másolatok bármilyen fajtája, pl. fotókópiák,   

mikrofilmek, vagy rögzítés elektronikus adatfeldolgozó berendezésekben csak a kiadó  
írásbeli engedélyével lehetségesek.  Az utánnyomás, kivonatos formában is, tilos.  A jelen publikáció 

megfelel a technika aktuális állásának a nyomtatás idején.  
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