
 

Technaxx 

DigiTapeadaptér DT–02 
Uživatelský manuál 

 

Prohlášení o shodě naleznete na následující internetové adrese: 

www.technaxx.de//konformitätserklärung/digitapeadapter_dt-02 

 

Vlastnosti 

 Nadále můžete používat kazetový přehrávač do auta nebo magnetofon a 

poslouchat svoji oblíbenou hudbu ve formátu MP3. 

 Lze použít jako přehrávač MP3 

 Velká paměťová kapacita, podporuje paměťové karty SD až do kapacity 32GB 

 Všechna funkční tlačítka jsou zabudována do kazetového adaptéru 

 Čtečka paměťových karet, funkce Auto-Play, funkce automatického vyhledávání 

 Zabudovaná baterie typu Li-Ion, žádná změť kabelů 

 Nabíjení baterie přes rozhraní USB 

 Použitelný jako přenosný přehrávač MP3. Sluchátka jsou součástí dodávky. 

 

Technická specifikace 

Paměť  Podporuje paměťové karty až do kapacity 32GB 

Formát souborů Podpora MP3 

Sluchátkový konektor 3.5mm jack 

Baterie Nabíjecí baterie typu Li-Ion (zabudovaná) 

Operační systém Windows 7, Vista, XP 

Hmotnost 48g 

Rozměry 102 x 63 x 12mm 

 

Obsah balení: DigiTapeadaptér (se zabudovanou Lithiovou baterií), kabel Mini USB, 

automobilový nabíjecí adaptér (11-24V), cestovní nabíjecí adaptér (110-250V), 

sluchátka, dálkový ovladač, TF MicroSD adaptér, Uživatelský manuál  

 

1. Nabíjení baterie  

Baterii přehrávače můžete nabíjet při zapnutém nebo vypnutém přehrávači. Při 

nabíjení LED 2 zeleně svítí. V okamžiku, kdy LED 2 zhasne je baterie nabita a 

nabíjecí adaptér může být odpojen.  

 

 

 



 

2. Popis zařízení 

 

Přepínač zapnout/vypnout (ON / OFF) 

Ekvalizér (EQ) 

Hlasitost ( + / – )  

Kazeta 

Zpět, vpřed, přehrávání/pauza 

Přehrávací magnetická hlava 

Konektor sluchátek 

USB rozhraní 

LED 1, LED 2 

3. Přehrávač MP3 

● Vložte paměťovou kartu SD/MMC/TF 

● Přehrávač zapněte posunutím přepínače do polohy ON (zapnout). Přehrávač 

automaticky bude přehrávat hudbu uloženou na paměťové kartě SD/MMC/TF, při 

přehrávání pomalu bliká LED 1. 

● Při přehrávání lze přehrávač ovládat šesti ovládacími tlačítky: ekvalizér (zvukové 

efekty), nastavení hlasitosti (zesílení +, zeslabení -), posun vpřed, vzad, přehrávání a 

přerušení přehrávání.  

● Dlouhým stiskem tlačítka přehrávání/pauza, bude přehrávač přepnut do 

pohotovostního režimu. Opětovným dlouhým stiskem bude přehrávání opět spuštěno.  

● Po 30 minutách nečinnosti se přehrávač automaticky přepne do pohotovostního 

režimu. Dlouhým stiskem tlačítka přehrávání/pauza, bude přehrávání opět spuštěno. 

● Po ukončení přehrávání hudby, přehrávač vypněte posunutím přepínače do polohy 

OFF (vypnout).  

4. Použití v kazetovém přehrávači  

● Vložte paměťovou kartu SD/MMC/TF  

● Přehrávač zapněte posunutím přepínače do polohy ON (zapnout) a digi 



 

tapeadaptér zasuňte do kazetového přehrávače (autorádio, kazetový magnetofon, 

walkman nebo do jiného kazetového přehrávače). Přehrávač bude fungovat jako 

běžná audio kazeta, bude přehrávat hudbu uloženou na paměťové kartě 

SD/MMC/TF. 

● Po ukončení přehrávání hudby, vyjměte digi tapeadaptér z přehrávače a vypněte jej 

posunutím přepínače do polohy OFF (vypnout). 

 

5. Čtečka paměťových karet 

● Vložte paměťovou kartu SD/MMC/TF.  

● Zapněte přehrávač posunutím přepínače do polohy zapnout (ON) a připojte 

přehrávač k počítači za použití USB kabelu. Po připojení k počítači dioda LED 1 

pomalu červeně bliká při přenášení souborů. 

 

6. Dálkové ovládání  

● Tlačítky (0 - 9) zvolte skladbu. Pro výběr skladby s vyšším pořadovým číslem než 9 

použijte dvě nebo více tlačítek. Po výběru skladby stiskem tlačítka na dvě vteřiny 

spustíte přehrávání. Funkce ostatních tlačítek je obdobná jako na přehrávači. 

● Tlačítkem  bude přehrávaná skladba opakovaně přehrávána. Výběrem jiné 

skladby bude funkce opakovaného přehrávání zrušeno.  

● Dosah dálkového ovládání je 5 m. 

 

7. Co dělat v případě, že přehrávač nefunguje 

 Vadná baterie nebo baterie není nabitá. Doba nabíjení je nejméně 2 – 3 hodiny.  

 Vadná paměťová karta SD/MMC/TF. Při zapnutém přehrávači nevysunujte, ani 

nevkládejte paměťovou kartu.  

 Pokud LED 1 dlouho svítí, přehrávač nemůže číst data z paměťové karty. 

Restartujte přehrávač.  

 Kazetový přehrávač je vadný. 



 

 

Bezpečnostní pokyny pro nakládání s použitými bateriemi: 

 baterie odstraňte z dosahu malých dětí, v případě+, že dítě náhodně vdechne baterie, neprodleně s 

dítětem navštivte nemocnici 

 baterie nikdy nezkratujte 

 baterie do přístroje vkládejte se správnou polaritou (+), (-)! Vždy vyměňujte všechny baterie, nemíchejte 

staré a nové baterie ani baterie různých typů. 

 Kryt baterií nikdy násilně neotevírejte! Existuje riziko zranění potřísněním vyteklým elektrolytem 

 Nikdy baterie nevhazujte do ohně – nebezpečí výbuchu! 

 Baterie z přístroje vyjměte, pokud přístroj nebudete delší dobu používat! 

Pokyny pro ochranu životního prostředí 
 

 

Čištění: Chraňte přístroj před nečistotami a prachem. Čištění provádějte pouze suchou, čistou tkaninou, 

nepoužívejte hrubé/ostré materiály. NEPOUŽÍVEJTE rozpouštědla ani agresivní čistící prostředky. Po vyčištění 

přístroj do sucha vytřete.  

Důležitá poznámka: Pokud vám z baterií unikne elektrolyt, do sucha vytřete bateriový prostor a vložte nové 

baterie! 

 

Překlad manuálu vydala firma Diskus s r.o. dne 24.1.2012 

© Diskus 2011 

 

 

Obalový materiál je vyroben z recyklovatelných surovin. Rozdělte balicí materiály podle typu a odložte je do 
nádob k tomuto účelu vyhrazených. Nevyhazujte staré/nefunkční přístroje do komunálního odpadu. Více informací o 
likvidaci elektronických zařízení získáte na obecním úřadě. Likvidujte odpad profesionálně! Nevyhazujte 
staré/nefunkční baterie do komunálního odpadu. Životní prostředí vám bude vděčné.  


