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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! 
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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. 
 
 

DE CASSETTE CONVERTER UITPAKKEN 

Controleer of de volgende onderdelen in de doos zitten: 
• Converter voor cassette naar digitaal 
• Cd 
• USB-kabel 
• Gebruikershandleiding 
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PLAATSEN/VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN 

Als u wilt, kunt u de Cassette Converter gebruiken met batterijen. Schuif de schake- 
laar 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. 
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BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN 

 
 
1. Uitwerpen: Gebruik deze schakelaar om de cassettehouder te openen 
2. Volume: Pas het volume van de hoofdtelefoon en de USB-aansluiting aan 
3. Hoofdtelefoon: Hier kan een 3.5 mm hoofdtelefoon aangesloten worden 
4. 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  
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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. 
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AUDACITY SOFTWARE INSTRUCTIE 

Plaats de Software CD in de CD drive zodat deze gelezen wordt.   
Dubbelklik op het “Audacity.exe” bestand, en klik vervolgens op “Next”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KIJK OP WWW.TEKNIHALL.BE VOOR DE NIEUWSTE FIRMWARE UPDATES. 

mailto:envivo@teknihall.be�
http://www.teknihall.be/�
http://www.teknihall.b/�


 
Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51 10 
envivo@teknihall.be  P1186 
www.teknihall.be 

 

 

NL 
Kies voor “I accept the agreement” en klik op “NEXT” om door te gaan. 

 

Klik op “NEXT” om door te gaan 
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Kies de gewenste installatiemap en klik op “NEXT” om door te gaan 

 

Klik op “NEXT” om door te gaan 

 

mailto:envivo@teknihall.be�
http://www.teknihall.be/�


 
Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51 12 
envivo@teknihall.be  P1186 
www.teknihall.be 

 

 

NL 
Klik op “Install” om de software te installeren. 

  
Wacht tot de installatie is afgerond en klik vervol- gens op “Finish” om de installatie te 
voltooien.  

 
 

mailto:envivo@teknihall.be�
http://www.teknihall.be/�


 
Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51 13 
envivo@teknihall.be  P1186 
www.teknihall.be 

 

 

NL 
Nu dient u de software in te stellen voor het opnemen en bewerken van geluid.  
Dubbelklik op het “Audacity” icon op uw bureaublad en kies uw taal.  

 

 
Druk op de “Edit” menuknop in het programmascherm en selecteer “Preferences” 
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Selecteer als recording device: “USB Audio Device” en bij channels: “2(Stereo)”. 
Selecteer “Software Play through (Play new track while recording it)”.  

 

 
Nu kunt u beginnen met het opnemen van analog geluid in een digitaal MP3 
bestand. 
Start het afspelen van uw vinyl of cassette en klik op de rode opnameknop (zie de 
onderstaande afbeelding) om de geluidsopname te beginnen – als u wilt stoppen, 
druk op de gele stopknop. 
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De eerste keer dient u enkele extra stappen te doorlopen als u de opname wilt 
exporteren als MP3 bestand. Klik op “File”, en selecteer “Export As MP3”. 

 

mailto:envivo@teknihall.be�
http://www.teknihall.be/�


 
Voor nederlandstalige ondersteuning neemt u contact op met Teknihall support: 03/485.63.51 16 
envivo@teknihall.be  P1186 
www.teknihall.be 

 

 

NL 
U dient nu een bestandsnaam en een locatie te selecteren. 

 
Desgevraagd kunt u het plug-ins bestand – “lame_enc.dll” – lokaliseren zoals 
hieronder aangegeven.  
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U kunt gevraagd worden om aanvullende informatie over uw opname in te voeren. 

 
U kunt nu het bestand gebruiken op een iPod via iTunes of op een andere MP3 
speler.  
 
Audacity instellen voor Windows Vista of Windows 7 OS 
Wanneer u het apparaat gebruikt onder Vista of Win7 OS, dient u wellicht het 
volgende in te stellen om tweekanaals geluid op te nemen: 
Selecteer "Recording device" in het "Audio setting" menu. 
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Klik op USB PnP Audio Device en ga naar de instellingen: 
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In het "Advanced" scherm van het instellingenvenster, stel de ratio in op "2 channel, 
16 bit, 48000hz" en bevestig. Klik op "OK" om het instellen te voltooien. 
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VERWIJDERING 
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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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