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Ion Tape Express kazetta digitalizáló
Rend. sz.: 34 64 18
Rövid ismertető
o Kérjük, ellenőrizze, hogy a következő ábrán felsorolt tárgyak
megtalálhatók-e a termék csomagolásában.
TAPE EXPRESS
CD
USB-kábel
Rövid használati útmutató
A biztonsági és garanciális irányelveket tartalmazó füzet
o KÉRJÜK, OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT,
MIELŐTT HASZNÁLNI KEZDI A TERMÉKET.
o Regisztrálja készülékét a http://www.ion-audio.com oldalon.
BEVEZETÉS
Több szoftvercsomagot is mellékeltünk, amelyek megkönnyítik az
analóg felvételek átalakítását. Telepítse a következő alkalmazások
valamelyikét, ha élvezni szeretné a számítógépes felvétel előnyeit:
� Az EZ Vinyl/Tape Converter* (csak PC-hez) az elképzelhető
leggyorsabb és legegyszerűbb megoldás arra, hogy felvételeit
digitális formátumúra alakítsa át. Az EZ Vinyl/Tape Converter
közvetlenül az Ön iTunes* könyvtárába menti felvételeit.
Különösképpen azok a felhasználók szeretik ezt az alkalmazást,
akik életükben először digitalizálnak hanglemezt. A könnyen
kezelhető használati útmutató lépésről lépésre végigvezeti Önt a
szoftver telepítésén és a program használatán.
� Az EZ Audio Converter (csak Mac-re) alapvető átalakító
program Mac OS X operációs rendszert használó tapasztalatlan
felhasználóknak. A szoftver telepítését és használatát lépésről
lépésre megismerheti a mellékelt használati útmutatóból.
� Az Audacity (PC-re és Mac-re) tapasztalt felhasználóknak
készült. Ez a program már komolyabb hangszerkesztési
lehetőségeket is kínál (pl. normalizálást, zajcsökkentést, 78-as
fordulatszámú felvételek átalakítását, valamint a számok
automatikus szétválasztását). Az Audacity Software Guide
(szoftverismertető) és a programhoz kapcsolódó további tudnivalók
a mellékelt CD-n találhatók. A szoftverek telepítéséhez egyszerűen
csak helyezze be a termékkel együtt szállított CD-t számítógépe
meghajtójába, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Miután digitalizálta hanglemezeit, a zeneszámokat CD-re írhatja,
vagy áttöltheti a dalokat egy hordozható MP3 lejátszóra.
* Az iTunes és az iPod az Apple, Inc. cégnek az USA-ban és más
országokban bejegyzett védjegye.
KEZELŐSZERVEK
1. Kidobás: Ennek a gombnak az eltolásával felnyitja a
kazettafiókot.
2. Hangerő: A fejhallgató és az USB-csatlakozóhüvely
hangerejének a beállítása.
3. Fejhallgató: 3,18 mm-es jackdugóval szerelt fejhallgatók
csatlakoztatására.
4. USB-csatlakozóhüvely: A TAPE EXPRESS összekötésére a
számítógéppel az együttszállított USB-kábel segítségével. Az USBösszeköttetés a TAPE EXPRESS készülékről a számítógépre
történő audio-átvitelre szolgál. A felvételeknek a számítógépre való
átviteléhez az együttszállított CD-n két különböző program áll
rendelkezésre. Az EZ Vinyl/Tape Converter (PC) és az EZ Audio
Converter (Mac) az elképzelhető leggyorsabb és legegyszerűbb
módszer, és ideális a kezdő felhasználók számára. A tapasztalt
felhasználók adott esetben előnyben részesítik az Audacity
program (PC-re és Mac-re) telepítését és alkalmazását, amely már
komolyabb hangszerkesztési lehetőségeket, pl. normalizálást,
zajcsökkentést, valamint a számok automatikus szétválasztását is
tartalmazza.
5. Play (lejátszás): Nyomja meg ezt a gombot a szalag
lejátszására.
6. Stop: Nyomja meg ezt a gombot a szalag leállítására.
7. FF / REW (előre/hátra): A szalag gyors előre- és
visszatekercselésére. Gondoljon arra, hogy ezek a gombok
fordított értelemben működnek, ha a szalagot az ellenkező
irányban játssza le.
8. DIR (irány): A szalag haladási iránya lejátszás közben.
Elsősorban akkor használhatja, ha a szalag másik oldalát akarja
lejátszani anélkül, hogy a kazettát kivenné és megfordítaná.

9. Play-Modus (lejátszási mód): A szalag viselkedésének a
meghatározására a szalag végének az elérésekor. Ha ez a gomb a
"Loop"-feliratnál áll, a szalag automatikusan irányt fog váltani,
amint az egyik oldal végéhez ért. Ha ez a gomb a nyílszimbólumon áll, a szalag egyszerűen csak leáll, amint az egyik
oldal végéhez ért.

Ion Tape Express szoftver
Rend. szám: 32 55 67
BEVEZETÉS
Ez a szoftver zökkenőmentesen működik az iTunes® programmal, és általa az összes felvételét CD-re írhatja, vagy bármely más hordozható
médiakészülékre átjátszhatja.
A SZOFTVER TELEPÍTÉSE A SZÁMÍTÓGÉPRE (PC)
Az EZ Vinyl/Tape Converter telepítése a következő módon történik:
1. Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába.
2. Ekkor automatikusan meg kell jelennie egy dialógusablaknak. Válassza az “English” (angol) vagy a “French” (francia) opciót.
3. Kattintson rá az EZ VINYL/TAPE CONVERTER menüre, hogy elkezdje a telepítést.
4. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az EZ Vinyl/Tape Converter telepítéséhez.
5. Mihelyt sikeresen telepítette az EZ Vinyl/Tape Converter-t, kattintson az iTunes menüre, hogy telepítse az iTunes programot.
Figyelem: Mivel az EZ Vinyl/Tape Converter felvételei importjára az iTunes programot használja, már telepítve kell lennie annak a
számítógépen, mielőtt még elindítaná az EZ Vinyl/Tape Converter szoftvert.
6. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az iTunes program telepítéséhez.
7. Mihelyt sikeresen telepítette az iTunes programot, kattintson az EXIT gombra a program bezárása céljából.
Választási lehetőség: A tapasztalt felhasználók telepíthetik az Audacity programot is, amely segítségével fejlettebb audio-szerkesztési
feladatokat végezhetnek.
8. Az EZ Vinyl/Tape Converter és az iTunes program ezután már telepítve van a számítógépén!
A SZOFTVER TELEPÍTÉSE A SZÁMÍTÓGÉPRE (MAC)
Az EZ Vinyl/Tape Converter telepítése a következő módon történik:
1. Helyezze be a mellékelt CD-t a számítógép megfelelő meghajtójába.
2. Nyissa meg a CD könyvtárát, és indítsa el a telepítést kettőt kattintva az EZ Audio
Converter.Installer.pkg fájlra.
3. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az EZ Vinyl/Tape Converter telepítéséhez.
Választási lehetőség: A tapasztalt felhasználók telepíthetik az Audacity programot is, amely segítségével fejlettebb audio-szerkesztési
feladatokat végezhetnek. Ehhez húzza be egyszerűen az Audacity-szimbólumot az Applications (alkalmazások) mappába.
4. Mihelyt sikeresen befejezte a telepítést, az EZ Audio Converter program (és az opcionális Audacity-program, ha azt is telepítette) az
Applications mappában lesz.
* Az iTunes és az iPod az Apple, Inc. cégnek az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.
ZENE ÁTVITELE A SZÁMÍTÓGÉPRE
Ha telepítve van a program, elkezdheti a felvételt. Hívja le a programot a Start-ból a
Minden Program
MixMeister
EZ Vinyl Converter útvonalon, vagy nyissa meg az EZ Audio Convertert az
Applications menüből.
1. LÉPÉS:
Ha lehívta a programot, a jobbra látható képernyőkép jelenik meg. Csatlakoztasson egy USB-készüléket egy
USB-kábellel a számítógépe egy szabad USB-portjára. Mihelyt csatlakoztatta a készüléket, kattintson a Next
(következő) gombra.
2. LÉPÉS:
Megjelenik a jobbra látható képernyőkép. Keresse meg a felvenni kívánt zeneszám elejét. Ajánlatos a felvétel
megkezdése előtt ellenőrizni a hangerő szintjét, és megfelelően beállítani a a készülék hangerőszabályzóját. A
zeneszám leghangosabb részeinek narancsszínnel kell megjelenniük a kijelzőn anélkül, hogy a piros sávba
bejutnának (ha ez történne, a zeneszám torzzá válna). A program a zenét automatikusan részekre bontja fel, ha
hang nélküli szakaszokat észlel. Ez a zenétől függően (ha benne némelyik helyen túl hosszú szünetek, vagy
rendkívül halk részletek vannak) nem kívánt eredményre vezethet. A zeneszámok kézi felbontásához
hatástalanítsuk az “Automatically split recording into separate tracks.” (A felvétel automatikus felbontása különálló
zeneszámokra.) feliratú kockát. (Megjegyzés: Ez az un. "Auto-Track" funkció csak a PC-használók számára áll rendelkezésre.) Ha készen áll a
felvételre, kattintson a Record gombra, és azonnal játssza le a zeneszámot.
3. LÉPÉS:
Most folyik a felvétel. A készülékéről jövő hangokat a számítógép hangszóróján keresztül hallania kell, és a
kivezérlésmérőn a jelnek mozognia kell. Ha úgy határozott, hogy a felvételt kézileg bontja fel különálló számokra,
a “New Track” (új szám) menüt fogja látni. Ezen a menün keresztül bejelölheti egy új zeneszám kezdetét. Ha
befejeződött a felvétel, kattintson a Next gombra, hogy a következő lépéshez jusson.
4. lépés:
Adja be most a képernyőn megjelenő mezőkbe az előadó nevét, az album nevét és a szám címét.
Megjegyzés: Ha 10-nél több számot vett fel, a 11.-20. zeneszám adatait a következő oldalon adhatja be.
Kattintson a Next gombra. Ha elkészült a zeneszám megcímezésével, kattintson a Next gombra.
5. lépés:
A szoftver most az iTunes-ba exportálja a felvételt. Várjon, amíg befejeződik ez a folyamat.
6. lépés:
Miután a szoftver a zeneszámokat átvitte az iTunes-ba, a jobbra látható kép jelenik meg. Kattintson a Yes-re, ha új
felvételt akar elkezdeni. Válassza a No, -t, ha nem akar új felvételt készíteni. Miután választott, kattintson a Next
gombra, hogy elkezdje az új felvételt, vagy elhagyja a programot.
7. lépés:
Most meghallgathatja az iTunes-ban a felvételeit. Indítsa el az iTunes-t sorra a Start � Minden
program � iTunes opciókra való rákattintással. Kattintson rá a Musik szóra a baloldali
könyvtársávon, és navigáljon ezután a felvétel befejezése után beadott előadó-, album- és
zeneszámnév szerint. Az iTunes programból felvételeit közvetlenül CD-re égetheti, vagy a
zeneszámokat feltöltheti egy iPod-ra. Használja az iTunes súgó-funkcióit, ha további információkat
akar szerezni az iTunes-ról.
HIBAELHÁRÍTÁS
Használja az alábbi hibaáttekintést, ha lemezei átjátszása közben
hibák fordulnának elő.

PROBLÉMA
Felvételkor nem hallok hangot, és nem
mozog a kivezérlésjelző.

OK
Nincs tápáramellátása a
lejátszókészüléknek.
Nincs csatlakoztatva a számítógépre a
lejátszókészülék.

Hibás USB-kábel vagy hibás USB-port.
A zenét lejátszom, a kivezérlésjelző
mozog, de nem hallok semmit.

Nincs jól beállítva az audio-kimenet.

Némítva vannak a számítógép
hangszórói.
Nincsenek a számítógépre csatlakoztatva
a számítógép hangszórói.
Rossz a hangminőség.

A hangszedőrendszer csatlakozása
meglazult.
A hanglemez összekarcolódott vagy
piszkos.
Más szoftver-propgramok zavarják az EZ
Vinyl/Tape/Audio Converter-t.

A felvett hang túl hamgos és torz.

Túl magas a lemezjátszó kimeneti szintje.

A felvétel éppen hogy csak hallható, és
nagyon halk.
Miután átjátszottam a felvételem a
számítógépre, nem hallom.
Ha csatlakoztattam a lemezjátszót, nem
hallok zenét a számítógépről.

Túl alacsony a lemezjátszó kimeneti
szintje.
Nincs helyesen beállítva a számítógép
hangkimenete.

Windows Vista alatt a felvételeim sztereó
helyett monók.

A Vistában a felvételi beállítások nem
sztereón állnak.

MEGOLDÁS
Vizsgálja meg, hogy csatlakoztatva van-e működő
tápáramellátása a lejátszókészüléknek, és be van-e
kapcsolva.
Vizsgálja meg, hogy az USB-készülék egy
működőképes USB-porton keresztül csatlakozik-e a
számítógépre. Ha már csatlakoztatva van a
készülék, próbálja meg újra csatlakoztatni, és a
műsort újra felvenni.
Próbáljon ki egy másik USB-kábelt. Vizsgálja meg a
számítógép egy másik USB-portját is.
Vizsgálja meg, hogy a számítógép hangkártyája
lejátszókészüléknek van-e beállítva. A Windowsban
menjen végig a Start
Beállítások
Rendszerbeállítások
Hangok és
audioeszközök (Windows XP) vagy a Start
Beállítások
Rendszerbeállítások � Hang
(Windows Vista) útvonalon, és állítsa be a
számítógépe hangkártyáját lejátszókészülékként.
Hangosítsa fel a számítógép hangszóróit.
Ha külső hangszórókat alkalmaz, vizsgálja meg,
hogy rá vannak-e csatlakoztatva a számítógép
hangkártyájára.
Ha egy USB-lemezjátszót alkalmaz, a dugaszolható
hangszedőnek szilárdan kell csatlakoznia, amikor a
lemezjátszót használja.
Ha hanglemezről készít felvételt, lejátszás előtt
próbálja meg róla a port eltávolítani, és a lemez
felületét gyengéden letörölni.
Zárja be az összes programot, indítsa újra a
számítógépet, és csak az EZ Vinyl/Tape/Audio
Converter szoftvert nyissa meg a felvételhez.
Ha a lemezjátszónak van erősítésszabályzója,
halkítsa le a kimeneti jelet.
Ha a lemezjátszónak van
erősítésszabályzója,erősítse fel a kimeneti jelet.
Vizsgálja meg, hogy a számítógép hangkártyája
lejátszókészüléknek van-e beállítva. A Windowsban
menjen végig a Start • Beállítások •
Rendszerbeállítások • Hangok és audioeszközök
(Windows XP), vagy a Start • Beállítások •
Rendszerbeállítások • Hang (Windows Vista)
útvonalon, és állítsa be a számítógépe hangkártyáját
lejátszókészülékként. Fontos tudnivaló: A
számítógéptől függően ne használjuk az “USB Audio
Codec, Modem, vagy Microsoft Sound Mapper”
eszközt kimeneti készülékül.
Előfordulhat, hogy a Vistában kézzel kell
kiválasztania a sztereó-módot a felvétel
bemeneténél. Menjen végig a Start X Vezérlőpult X
Hangok útvonalon (alapértelmezésben). Kattintson
ezután a Felvétel fülre, és lépjen a
Mikrofonbemenetre (USB Audio Codec). Kattintson
a Tulajdonságok-ra. Kattintson ezután a Speciális
fülre, és válassza ki a “2 csatorna, 16 bit, 44100 Hz
(CD minőség)” lehetőséget a standard formátumú

Alkalmaz gomb
megnyomásával hagyja jóvá a
módosítást.

legördülő menüben. Az

GYAKRAN FELTETT KÉRDÉSEK (FAQ = GYIK)
A zene felvételével/átvitelével kapcsolatos további információkat találhat a gyakran feltett kérdések alábbi jegyzékében.
Kérdés: Melyik operációs rendszerrel kompatibilis az EZ Vinyl/Tape Converter- és az EZ Audio Converter-program?
Válasz: Az EZ Vinyl/Tape Converter program jelenleg a Windows XP és a Vista operációs rendszerrel kompatibilis. Az EZ Audio Converter a
Mac OS X operációs rendszerrel kompatibilis.
Kérdés: Melyik digitális formátumba lesznek átalakítva a felvételeim?
Válasz: A Windows operációs rendszerben a felvételek 192 kbps MP3-fájlokba lesznek kódolva. Ez garantálja a legjobb hangminőséget, a kis
fájlméretet és a kompatibiltást majdnem minden hordozható médiaeszközzel és -programmal. A Mac-operációs rendszerben a felvételek az
iTunes programban a Beállítások
Fejlett
Importálás útvonalon elvégzett beállítások szerint kerülnek átalakításra.
Kérdés: Hová tárolja a felvételeket a számítógépen a program?
Válasz: Felvételei az iTunes zenekönyvtárban lesznek tárolva. Gyárilag ez a könyvtár Windows operációs rendszer esetén a Dokumentumaim
Zenéim
iTunes
iTunes Zene útvonalon található meg, míg a Mac-operációs rendszer esetén a Zene
iTunes
iTunes Zene
útvonalon, amikoris a tartalmak az előadó neve szerint vannak besorolva.
Kérdés: Hogyan tudom a felvételeim egy CD-re írni?
Válasz: Sok lehetőség van arra, hogy felvételeit CD-re írja. Akár az iTunes programot, akár egy másik CD-író programot használhat. További
információkat erről az iTunes vagy az Ön által választott program súgómenüjében olvashat .
Kérdés: Felvétel közben hallgathatom a zenéimet?

Válasz: Igen, az EZ Vinyl/Tape Converter és az EZ Audio Converter program átvitel közben a számítógépen keresztül automatikusan figyeli a
bejövő audio-jeleket. Ha több audio-készüléket használ, ajánlatos kikapcsolni azokat, amelyeket nem használ a megfigyelésre. A legtöbb
felhasználó esetében azonban nincs itt semmilyen probléma.
Kérdés: Szerkeszthetem a zeneszámaimat, miután felvettem a számítógépre?
Válasz: Az EZ Vinyl/Tape Converter és az EZ Audio Converter program maga nem teszi lehetővé
a felvételek további feldolgozását. Ha például a hangerőszabályzás, a normalizálás és a zajelnyomás előnyeit akarja élvezni , telepítse az
együttszállított Audacity programot, és használja azt a felvételeknél.

