Gebruikershandleiding
Cassette Converter
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Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor correct gebruik en bewaar
het op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.
Introductie
Herontdek oude muziek met deze Cassette Converter door uw cassettes om te
zetten in mp3’s voor gebruik op uw computer, iPod of in de auto! Deze Cassette
Converter is een draagbare USB-cassettespeler die met alle soorten cassettes werkt.
Hij heeft een gemakkelijk te gebruiken USB-aansluiting voor het omzetten van uw
muziek op uw cassettes naar mp3-bestanden. U kunt de mp3’s op uw computer
beluisteren, ze op een draagbare muziekspeler zetten of ze op een cd branden om
ernaar te luisteren in uw auto. De draagbare omvang stelt u in staat om de
Cassette Converter mee te nemen in vrijwel iedere tas en muziek overal af te
spelen en over te zetten. Voor flexibel gebruik werkt de Cassette Converter op
batterijen of USB-stroom wanneer deze is aangesloten op uw computer. Het
krachtige en tegelijkertijd gemakkelijk te gebruiken programma begeleidt u bij het
overzetten van uw muziek en kan zelfs integreren met iTunes op uw computer.
Aanvullend op het overzetten van cassettes, heeft de Cassette Converter ook een
geluidsuitgang waarmee u urenlang muziek kunt luisteren op uw stereotoren,
hoofdtelefoon of andere speakersystemen!
Producteigenschappen
-

Herontdek uw oude cassettes
Converteer uw oude bandjes en cassettes naar mp3 om deze af te spelen op
iPods/mp3-spelers of te branden op cd
Het draagbare ontwerp past in vrijwel iedere tas en stelt u in staat om overal
muziek af te spelen en over te zetten
Plug & play USB-apparaat, geen drivers nodig
Flexibel gebruik met batterij of USB als stroombron
Cassette converteersoftware bijgevoegd om u te begeleiden bij het overzetten
De geluidsuitgang stelt u in staat om naar muziek te luisteren op uw stereotoren,
hoofdtelefoon of een ander speakersysteem.
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De Cassette Converter uitpakken
Controleer of de volgende onderdelen in de doos zitten:
• Converter voor cassette naar digitaal
• Cd
• USB-kabel
• Gebruikershandleiding

Plaatsen/vervangen van de batterijen
Als u wilt, kunt u de Cassette Converter gebruiken met batterijen. Schuif de
schakelaar naar achteren om het batterijcompartiment te openen en de
batterijen te kunnen plaatsen. Plaats 2 AA-batterijen (controleer of de batterijen
correct zijn geplaatst) en sluit het batterijcompartiment.

De software installeren
Plaats de cd (bijgevoegd) in de cd-speler en volg de instructies op het scherm.
Wanneer de software is geïnstalleerd, kunt u uw Cassette Converter verbinden met
uw computer met behulp van de USB-kabel (bijgevoegd) om de muziek over te
zetten.

Beschrijving van de onderdelen
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Uitwerpen: Gebruik deze schakelaar om de cassettehouder te openen
Volume: Pas het volume van de hoofdtelefoon en de USB-aansluiting aan
Hoofdtelefoon: Hier kan een 3.5 mm hoofdtelefoon aangesloten worden
USB-aansluiting: Gebruik de bijgevoegde USB-kabel om de Cassette Converter
met uw computer te verbinden. Er is een softwarepakket op de bijgevoegde
cd voor het overzetten van opnames naar uw computer.
5. Afspelen: Druk op deze knop om de cassette af te spelen
6. Stop: Druk op deze knop om het afspelen van de cassette te stoppen
7. Snel vooruit / achteruit: Druk op deze knop om de cassette snel vooruit of
achteruit te spoelen
Let op: Deze knoppen zullen ‘omdraaien’ wanneer de cassette van richting
veranderd.
8. Richting: Selecteer de richting voor het afspelen van de cassette. Dit is nuttig
wanneer u de andere kant van de cassette wilt afspelen zonder deze eerst uit
te werpen.
9. Afspeelmodus: Selecteer wat de cassette dient te doen wanneer het einde
van een kant wordt bereikt. Bij het selecteren van het ‘lus’ icoon, zal de speler
automatisch van richting wisselen en met het afspelen van de andere kant
beginnen wanneer de eerste kant is afgerond. Bij het selecteren van het ‘pijl’
icoon, zal de speler simpelweg stoppen met afspelen wanneer de eerste kant is
afgerond.

1.
2.
3.
4.

Verwijdering

Elektrische en elektronische apparatuur (EEE) bevat
materialen, delen en inhoud die gevaarlijk kunnen zijn voor
het milieu en schadelijk voor de menselijke gezondheid als
afval bestaande uit elektrische en elektronische apparatuur
(WEEE) niet correct wordt weggegooid.
Apparaten die gemarkeerd zijn met het WEEE logo (te zien
links), zouden niet met het huishoudafval weggegooid
moeten worden. Neem contact op met uw lokale autoriteit
op het gebied van afvalverwerking, aangezien zij in staat
zullen zijn om u details te geven over de mogelijkheden voor
recycling in uw omgeving.
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