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A Terratec Audio Rescue kazettákat és más audio forrásokat digitalizál
közvetlenül MP3 formátumba anélkül, hogy számítógépre lenne hozzá szükség.
Dugjon be egyszerűen egy mikroSD kártyát a kártyanyílásba (TF) és nyomja
meg a felvétel gombot. Az Audio Rescue ezután automatikusan konvertálja MP3
fomrátumba a kazetta vagy a CD/hanglemez teljes tartalmát. A felvételt
közvetlenül hallgathatja az együttszállított fejhallgatóval.

A készülék ismertetése

Gyors telepítési útmutató

AUDIO RESCUE digitalizáló

kék - automatikus üzemmód

zöld - kézi üzemmód

Lejátszás - lassan villog (1/mp)

2. TF kártyanyílás (mikroSD)
3. Hangerőszabályozás
4. betekintőablak
5. Kezelőelemek
- PLAY – lejátszás
- STOP – lejátszás megállítása
- F.F. – előretekerés REW – visszatekerés
- DIR – lejátszási irány változtatása
- Auto-Reverse kapcsoló - automatikus irányváltás üzemmód
6. Hálózati csatlakozó (hálózati adapter opcionális)
7. Kezelőelemek (konvertálás)
A felvétel indítása/megállítása
A lejátszás indítása/megállítása
Vissza
„következő zeneszám” lejátszáskor
Üzemmód váltás készenléti üzemmódban.
Hangerőszabályozás
+/LED-es jelző:
kénszenlét - folyamatosan világít
felvétel - gyorsan villog (2/mp)

1. AUX csatlakozó - Audio kimenet, ami külső forrásokhoz (pl. CD lejátszó
vagy lemezjátszó) audio bemenetként is használható.

Fedél nyitás - húzza le a kazettatartó kinyitásához.

Gyors telepítési útmutató

VOLU
ME

Külső
jelforrás
(AUX)

Ha ismét manuális üzemmódra szeretne váltani, nyomja meg a
gombot 3-5 másodpercig, amíg a LED ismét zölden kezd
világítani.

Automatikus üzemmódban az Audio Rescue felismeri a zeneszámok közti
szünetet és minden zeneszámot külön fájlként ment el. A mikroSD kártyán
automatikusan létrejön egy mappa (TAPEMP3), amibe a fájlok mentésre
kerülnek (FV0001-FVXXXX).

ekkor zöldről kékre vált át.
Felvétel automatikus üzemmódban:

a
gombot 3-5 másodpercig az automatikus üzemmódra váltáshoz. A
LED színe

Ha azt szeretné, hogy az Audio Rescue átvegye ezt a funkciót az Ön számára,
nyomja meg

röviden meg kell nyomnia a gombot. A zöld LED ekkor kb. 2
másodpercig kihagy és ismét elkezd villogni, ha a következő
zeneszám egy új fájlba mentődik.

Manuális üzemmódban a zeneszámok egyetlen fájlban kerülnek elmentésre. Ha
az egyes zeneszámokat külön fájlokba szeretné menteni, a zeneszámok
szüneteiben

Ha a kazetta és a mikroSD kártya be van helyezve és az Audio Rescue
készenléti üzemmódban van (a zöld LED világít), az Audio Rescue
készülék kész a konvertálásra. Indítsa el a lejátszást és nyomja meg a
felvétel gombot - a konvertálás ekkor automatikusan elkezdődik (a felvétel
közben a LED zölden villog). A felvétel gomb ismételt megnyomásával a
felvétel leáll.

Üzembe helyezés:
– A tápellátáshoz használja vagy az együttszállított USB kábelt vagy
2 db ceruzaelemet (AA).
– Lejátszáshoz helyezzen be egy kazettát és csatlakoztasson egy
fejhallgatót vagy hangszórót az AUX csatlakozóhoz.
– Ha behelyez egy mikroSD kártyát, a LED zölden világít.
– Nyomja meg a lejátszás gombot a kazetta lejátszásához.
– Állítsa be a hangerőt kívánság szerint.
Konvertálás:
Kazetta felvétel kézi üzemmódban:

