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INTRODUCTIE 

Gefeliciteerd met de aankoop van uw EnVivo EZ Kabel. U zult vele 
uren plezier beleven aan dit zeer veelzijdige en handige appa- 
raat. U kunt uw nieuwe apparaat gebruiken om uw favoriete 
muziek van vinyl en cassette te archiveren op uw computer. 
Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig. 
Om technische redenen kan alle informatie in deze handleiding 
worden aangepast zonder opgave vooraf.  
 
OPMERKINGEN 

1. Gebruik de EZ kabel niet in extreme hete, koude, vochtige of 
stoffige omgevingen. 

2. Voorkom contact met harde objecten, aangezien hierdoor 
het oppervlak kan barsten of de hardware defect kan raken. 

3. Laat de EZ kabel niet vallen vanaf een hoge plaats, hiervan 
kan de hardware beschadigen.  

4. Gebruik geen alcohol, benzeen of oplosmiddelen om de EZ 
kabel schoon te maken. 

5. Verbreek de verbinding met het apparaat niet tijdens het 
verplaatsen van data.  

 
 

Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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FUNCTIES 

• Draagbaar ontwerp 
• Zet uw muziek van vinyl of cassette over naar uw computer 
• Neem op van verschillende geluidsbronnen zoals cassette- 

speler en draaitafel met 3,5 mm audio uitgang 
• Met de bijgeleverde RCA split adapter kunt u ook geluid op- 

nemen van apparaten met een RCA poort 
• USB 2.0 interface 
 
 

SPECIFICATIES 

Interface USB 2.0 
Audio invoer RCA jack L/R of 3.5 mm audio poort 
Afmetingen 45 x 18 x 8 mm ( L X B X H exclusief kabel) 
Gewicht Ongeveer 40 g (inclusief RCA split adapter) 

 
 
SYSTEEMEISEN 

• Windows® XP(SP2) / VISTA / WIN7 
• Pentium ® IV 1.2 GHz of hoger (P IV 1.6GHz of hoger 

aanbevolen) 
• 256MB RAM of hoger (512MB aanbevolen)  
• Geluidskaart (AC97 compatible geluidskaart) 
• Een beschikbare USB 2.0 poort 
• 500 MB (voor software installatie) 
• CD-ROM drive (voor software installatie) 
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INHOUD VAN DE VERPAKKING / ACCESOIRES 

• EnVivo EZ kabel 
• Audio split adapter 
• Audacity software CD 
• Handleiding 

 
SOFTWARE INSTRUCTIES  
Plaats de software CD en de installatie zal automatisch starten.  
Opmerking: als u gebruik maakt van Windows Vista of Windows 7 
zal u gevraagd worden of u het programma wilt toestaan om te 
starten. Klik op ‘YES’ om door te gaan. 

 
Klik op ‘Next’. 
 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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Selecteer ‘I accept the agreement’ en klik op ‘Next’. 
 

 
Klik op ‘Next’. 
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Kies het installatiepad en klik op ‘Next’ om door te gaan. 
 

 
Klik op ‘Next’. 
 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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Klik op ‘Install’. 
 

 
Klik op ‘Finish’ om de installatie te voltooien. U zult het software 

snel start icoon zien verschijnen op het bureaublad:  
en de software zal automatisch starten. 
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U kunt de taal selecteren: 

 

En het programma starten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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HOE DE HARDWARE TE VERBINDEN 

 

Verbind de 3.5mm audio jack met uw cassette speler of draai-   
tafel en sluit de USB plug aan op uw computer of laptop. 
 
De driver wordt automatisch geïnstalleerd: 

 

 
Na ongeveer 1-2 minuten zal het volgende scherm verschijnen. 

 
Uw apparaat is klaar voor gebruik! 
 
 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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HOE DE AUDIOBRON OP TE NEMEN 

1.  Start ‘Audacity’ door te dubbelklikken op het icoon  
op het bureaublad. 

 
2.  Selecteer het ‘Edit’ menu en kies ‘Preferences’: 

 

3.  Hier dient u te kiezen voor ‘Playback Device’ wat het 
apparaat is dat zal worden gebruikt voor afspelen / audio 
uitvoer. Dit is alleen van toepassing als uw computer meer 
dan één geluidskaart heeft. U dient ook een ‘Recording 
Device’ te kiezen, dit is ‘Microphone Array (USB Audio 
Device)’. En stel de ‘Recording Channels’ in op ‘2 (Stereo)’. 
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Wanneer de optie ‘Play other tracks while recording new one’ 
is geselecteerd zal Audacity de bestaande tracks afspelen 
terwijl u aan het opnemen bent, anders start eenvoudigweg 
de opname van de nieuwe track zonder u te laten horen wat 
u al heeft opgenomen. 

 
4.  Start de cassettespeler of platenspeler en druk op de ‘Record’ 

knop. 
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5.  Druk op de ‘Stop’ knop wanneer u klaar bent. 

  
6.  U kunt het opgenomen bestand direct in .WAV of .OGG 

formaat opslaan. 

 
7.  Audacity kan bestanden niet zelf als MP3 coderen, maar is 

wel geprogrammeerd om andere MP3 codeer programma’s 
te herkennen die u separaat kunt installeren. U hoeft alleen 
het bestand lame_enc.dll te vinden en te installeren van de 
software CD: 
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a.  Na het voltooien van de opname, selecteer ‘Export As MP3’ in 
het ‘File’ menu. Het volgende venster zal verschijnen. 

 
 
b. Klik op ‘Yes’ en vind het bestand ‘lame_enc.dll’ op de 

software CD. 
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c.  U kunt de ID3 tags voor de MP3 bestanden aanpassen, of druk 
op ‘Cancel’ om het venster te verlaten. 

 

 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
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VEELGESTELDE VRAGEN 

1. Hoe kan ik controleren of de EZ kabel correct is aangesloten 
op de computer en de driver correct is geïnstalleerd? 
 

Zoek naar ‘Device Manager’ in het Control Panel en 
controleer of u ‘USB Audio Device’ kunt vinden onder ‘Sound, 
video and game controllers’. Als u het kunt vinden, wil dit 
zeggen dat de hardware klaar is voor gebruik. 
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VERWIJDERING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kijk op www.teknihall.nl voor de nieuwste firmware updates. 
 

 

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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