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Læs venligst denne manual igennem inden du tager enheden i brug og gem  

manualen til eventuel hjælp senere. 
 
 

Introduktion 

Genopdag dine gamle sange med denne Kassettebånd konverter, ved at 

konvertere dine gamle kassettebånd til MP3 filer, som du kan afspille på din 

computer, iPod eller i bilen. Denne kassette konverter er en tranportable håndholdt 

USB kassette afspiller, som virker med alle typer bånd. Den har USB port som gør det 

nemt at konvertere dit musik fra bånd til MP3 filer. DU kan høre MP3 filer på din 

computer, overføre dem til din musik afspiller, eller brænde dem over på en CD, 

som du så kan høre i din bil. Da den har en tranportable størrelse, gør at den passer 

nærmest i alle slags tasker, og giver dig mulighed for at afspille og overføre musik 

hvor som helst. Den bruger batteri, eller får strøm fra USB porten når den er 

forbundet til din computer. Dette kraftfulde, men stadig nemt at bruge program 

guider dig igennem overførsel af din musik, og kan integreres med iTunes musik 

bibliotek. Ud over at kunne overføre dine bånd med denne kassette konverter, så 

har den en lyd udgang, så du kan høre dine bånd med dine høretelefoner eller en 

anden slags højttalere. 
 

Produktegenskaber 

- Genopdag dine gamle kassettebånd på farten. 

- Konverter dine gamle bånd og kassetter til MP3 filer, som du kan afspille på 

iPods/MP3 afspillere, eller brænde over på en CD. 

- Tranportabelt design, som passer i alle slags tasker, så du kan overføre og lytte til 

dine bånd overalt. 

- Plug and Play USB enhed, kræver ingen driver. 

- Fleksibelt batteri, eller strøm fra USB port. 

- Kommer med bånd konverterings software, som guider dig igennem overførsel 

af musik. 

- Lyd udgang giver dig mulighed for at lytte til musik overalt. 
 

Udpakning af Cassette Converter 

Make sure that the items listed below are included in the box: 

 Cassette Converter 

 CD 

 USB Cable 

 Headset 

 2x AA batterier 
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Isætning / udskiftning af batterier 

Hvis du ønsker, så kan du bruge Kassette konverteren med batterier. For at 

indsætte batterierne, skub knappen til side for at åbne batterirummet. Indsæt 2 x 

AA batterier (Vær sikker på at batterierne sidder korrekt) og luk for batterirummet. 

 

Installation af software 

Indsæt den medfølgende CD i dit Cd-rom drev og følg instruktionerne på skærmen. 

Når softwaren er installeret, så kan du tilslutte Kassette konverteren til din computer 

ved brug af det medfølgende USB kabel, for at overføre din musik. 

 

Beskrivelse af knapper 

 

1. Eject Slider: Skub denne knap for at åbne til cassette holderen. 

2. Lydstyrke: Juster lydstyrken til dine hovedtelefoner og USB forbindelse. 

3. Hovedtelefon stik: Du kan forbinde dine 1/8” hovedtelefoner her. 

4. USB Port: Brug det medfølgende USB kabel for at forbinde din Kassette Konverter 

til din PC. For at overføre dine optagelser til din pc, skal du bruge det 

medfølgende software fra CD’en. 

5. Play: Tryk for at afspille band. 

6. Stop: Tryk for at stoppe afspilning. 

7. FF/REW: Tryk for at spole frem eller tilbage.  

Note: Disse knapper vil blive ”omvendt” når båndet ændre retning.              



 

 

8. DIR: Vælg hvad retning båndet skal afspilles. Dette er nyttigt, så du ikke skal 

tage båndet ud af vende det for at høre den anden retning af båndet. 

9. Play Mode: Denne giver dig mulighed for at vælge hvad båndet skal når det 

kommer til enden af en side. Når den er sat til ”loop” skifter båndet automatisk 

retning, og begynder at afspille modsatte side når den er færdig med den 

første side. Med pilen i den ene retning, så stopper båndet når den kommer til 

enden 

 

PC optagelse 

Software  

Indsæt software Cd’en og installationen starter automatisk.  

Note: Hvis du bruger Windows Vista eller Windows 7, så bliver du spurgt om du ivl 

tillade at programmet kører, tryk på ”JA” for at komme videre. 

 

Tryk på ‘Next’. 

 

 

Vælg ‘I accept the agreement’ og tryk på ‘Next’. 

 



 

 

 

Tryk på ‘Next’. 

 

 

Du kan vælge hvor programmet skal installeres og tryk på ‘Next’ for at komme 

videre. 

 

 

Tryk på ‘Next’. 



 

 

 

 

Tryk på ‘Install’. 

 

 

Tryk på ‘Finish’ for at afslutte installationen. Du kan nu se programmets ikon på dit 

skrivebord:  Dobbelt klik på ikonet og programmet starter. 

 

Du kan nu vælge sprog: 

 



 

 

Og programmet starter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan du forbinder hardwaren 

 

Forbind det 3.5mm lyd stik til din Cassette Konverter og forbind den anden ende til 

USB porten på din PC.  

 

Driveren bliver automatisk installeret: 

 

 

Det tager et par minutter og følgende vindue vil komme frem på din computer: 

 

Din enhed er nu klar til brug! 

 

 



 

 

Sådan optager du fra Cassette Converteren 

1.  Start ‘Audacity’ ved at dobbelt klikke på ikonet på dit skrivebord:  

 

2.  Tryk på ‘Edit’og vælg ‘Preferences’: 

 

 

3.  Her skal du vælge ‘Playback Device’ hvilket er enheden som vil blive brugt til 

afspilning / lyd udgang. Dette gælder kun, hvis din computer har mere end et 

lydkort. Du skal også vælge ‘Recording Device’ hvilket er ‘Microphone Array 

(USB Audio Device’. Og vælg ‘Recording Channels’ som ‘2 (Stereo). 



 

 

 
Når boksen ‘Play other tracks while recording new one’ har et flueben, så vil 

Audacity afspille eksisteren spor når du trykker på ”Optag” knappen, ellers vil den 

optage på et nyt spor uden at du kan høre hvad du allerede har optaget. 

 

4.  Start din Cassette Converter og tryk på ‘Optag’ knappen. 

 

 



 

 

5.  Tryk på den gule firkantet ‘Stop’ knap når du vil afslutte. 

 

 

6.  Du kan gemme dine optagelser som .WAV eller .OGG format. 

 

7.  Audacity kan ikke konverter til MP3 direkte selv, den skal programmeres til at 

opdage eksisterende MP3 cannot encode MP3 files by itself but it has been 

programmed to recognize other existing MP3 encodere som du kan installere 

separat. Det eneste du skal gøre er at finde og installere lame_enc.dll på 

software Cd’en. 



 

 

a.  Efter du er færdig med at optage, så vælg ‘Export As MP3’ under ‘File’ 

menuen. Du vil nu se følgende vindue på din computer: 

 

 

b.  Tryk på ‘Yes’ og find ‘lame_enc.dll’ på software CD’en. 

 

 

 



 

 

c.  Du kan redigere ID3 tags for MP3 filer hvis du vil, ellers bare tryk på ‘Cancel’ for 

at komme ud. 

 

 

1. FAQ 

Hvilke computere er Kassette Konverteren kompatibel med? 

Softwaren er kompatibel med både Microsoft Windows 7, Vista, XP og Apple Mac 

OS X. 

 

Hvor skal batterierne til afspillere være? 

Der er en aftagelig del på Kassette Konverteren til 2x AA batterier. Du skal bruge 

batterier hvis du vil bruge Kassette konverteren som en transportable bånd afspiller.  

 

Kan jeg overføre musik hurtigere? 

Overførslen skal gøres ved normal hastighed. Dette skyldes at Cassette 

Converteren optager den aktuelle lyd der kommer fra afspilleren. 

 

Min optagelse er fra hurtig eller langsom. 

1) Prøv at løsne din kassettebånds hjul ved at spole frem og tilbage et par gange. 

2) Prøver du at konvertere et specielt “long-play mode” kassettebånd? Kassette  

konverteren understøtter kun normal hastigheds kassettebånd. 

 

Min konverter gør ikke noget når jeg trykker på “Play.” 

1) Du skal enten tilslutte din kassette konverter til en USB port på din computer, eller 

indsætte batterier. 

2) Tryk på “DIR” knappen på toppen af afspilleren. Hvis kassettebåndet er kommet 

til enden af en side, så vil den nu begynde at afspille den anden side. 



 

 

3) Det er også muligt at din computer ikke giver nok strøm. Prøv at indsætte 

batterier i din kassette konverter i stedet for. 

 

Softwaren optager lyden korrekt, men jeg kan ikke høre noget under afspilning 

bagefter. 

1) Først, hiv USB stikket ud af din computer. Derefter eksporter din optagelse til WAV 

eller MP3 fil og afslut programmet. Nu skal du afspille musikken i en anden software 

som Windows Media Player eller iTunes. 

Note: Brug hovedtelefoner (tilsluttet din konverter) hvis du vil høre musikken imens 

den optager. 

2) Vær sikkert på at du har valgt den rigtige ”recording device” i programmet. I 

softwaren skal du trykke på Edit → Preferences og sætte “Recording Device” til 

“USB Audio Device”. 

 

Bortskaffelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batteries, electrical and electronic equipment (EEE) contain 

materials, parts and substances, which can be dangerous to 

the environment and harmful to human health if waste of 

electrical and electronic equipment (WEEE) is not disposed of 

correctly. 

 

Batteries, electrical and electronic equipment, which are 

marked with the WEEE logo (as shown on the left), should not 

be thrown away with your household waste. Contact your 

Local Authority Waste Disposal Department, as they will be able 

to provide details of the recycling options available in your 

area. 

 


