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Digitálny prevodník pre LP a kazety

so zabudovaným stereo rádiom TX–22

Užívateľský manuál
Prehlásenie o zhode nájdete na adrese: www.technaxx.de/ ( na spodnej lište

“Konformitätserklärung”) Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod

Pred použitím

 Starostlivo vyberte umiestnenie vášho prístroja . Vyhnite sa umiestnenie na priame 

slnko alebo v blízkosti tepelného zdroja , zamedzte vplyvu vibrácií , nadmerného 

prachu , chladu a vlhkosti. 

 Zariadenie inštalujte iba v horizontálnej polohe. 

 V prípade , že prístroj prinesiete z chladného prostredia do teplého , môže dôjsť ku 

kondenzát ii vlhkosti vo vnútri prístroja , čo môže spôsobiť jeho zničenie . Pri prvej 

inštalácii , alebo ak prenesiete prístroj z chladného prostredia do teplého , počkajte 

cca 30 minút pred jeho zapnutím. 

 Ventilačné otvory by nemali byť zakrývané . Prístroj umiestňujte tak , aby po 

stranách a nad prístrojom bol dostatočný voľný priestor . Na prístroj neklaďte 

prehrávač CD ani iné prístroje.

 Prístroj neotvárajte, môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo úrazu elektrickým prúdom

 Sieťovú zástrčku nevyťahujte ťahom za kábel . Pokiaľ prístroj nebudete používať 

dlhší čas , odpojte ho od sieťového rozvodu.

 Pri čistení prístroj odpojte od sieťového rozvodu , hrozí nebezpečenstvo požiaru . 

Plastové diely čistite opatrne , pri čistení nepoužívajte organické rozpúšťadlá , môže 

dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja. 

1. VLASTNOSTI

 Priame nahrávanie LP platní, audio kaziet alebo z linkového vstupu na USB disk 

alebo SD kartu (až do 32 GB)

 Bez potreby PC

 Prehráva MP3 hudbu z USB disku alebo SD / MMC karty

 Analógové stereo rádio AM / FM

 Gramofón s troma rýchlosťami : 33 1/3 , 45 , 78 ot . / min.

 Pomocný vstup AUX - IN a slúchadlový výstup

 Zabudované stereo reproduktory

 Zabudovaný prehrávač kaziet

 Pekný dizajn , jednoduché používanie



2. POPIS

(1) Sieťový kábel pripojte k elektrickému rozvodu 

230V / 50Hz..

(2) Prepnite funkčný prepínač do polohy 

gramofón/pomocný vstup / UAB a SD / tuner 

(PHONO/AUX-IN/USB & SD/TUNER). Teraz je váš 

prístroj pripravený na prehrávanie hudby..

3. INŠTALÁCIA

UPOZORNENIE: Pri inštalácii, prenášaní alebo 

čistenie chráňte gramofónovú prenosku pred 

poškodením pomocou ochranného krytu.

1 Priehľadný kryt proti 

prachu

2 Adaptér pre 45 ot. /min.

3 Tónový alarm

4 Plno rozsahové 

dynamické stereo 

reproduktory 

5 Zdvíhacie páčka 

Prehrávanie / Pauza

6 Prepínač rýchlostí

7 Ovládač zapnutia / 

hlasitosti 

8 Ovládač tunera

9 USB rozhranie

10 Slot pre SD / MMC

11 Funkčný prepínač

12 Prepínač pásiem tunera

13 Slúchadlový výstup

14 Pomocný vstup AUX–IN

15 Tlačidlo záznamu

16 Tlačidlo ekvalizéra

17 Tlačidlo mazania

18 Tlačidlo zložka

19 Tlačidlo prehrávanie / 

pauza

20 Tlačidlo stop

21 Tlačidlo predchádzajúcej 

skladby 

22 Tlačidlo nasledujúcej 

skladby

23 Diamantová prenoska

24 Veľký Gramofónový 

tanier 

25 Kazetová priehradka
Kryt

Ihla

Prenoska



4. POSLECH RÁDIA FM / AM

(4.1.) Nastavte prepínač funkcií do polohy TUNER, potom zvoľte požadované 

rozhlasové pásmo ( AM, FM a FM stereo ).

(4.2.) Vyhľadajte stanicu: Otáčaním gombíka ladenie nastavte požadovanú stanicu.

(4.3.) Nahrávanie z rádia: Najprv vložte pamäťové médium (USB flash disk alebo SD 

/ MMC kartu). Pri počúvaní rádia stlačte tlačidlo záznam (REC).

POZNÁMKA: Ak vložíte obe pamäťové médiá USB flash disk a SD kartu, záznam sa 

bude ukladať na médium, ktoré bolo vložené ako posledný.

5. GRAMOFON

(5.1.) Nastavte prepínač funkcií do polohy gramofón 

(PHONO).

(5.2.) Nastavte rýchlosť otáčania taniera: 33 1/3, 45, 78 ot./min.

(5.3.) Odstráňte kryt prenosky a zdvihnite páčku ovládača prenosky

(5.4.) Nastavenie automatického/manuálneho zastavenia: Ak je prepínač 

zastavenia v polohe zapnuté, gramofónový tanier sa zastaví po prehraní dosky. Ak je 

prepínač v polohe vypnuté, tanier sa nezastaví.

(5.5.) Otáčaním regulátorom hlasitosti nastavte požadovanú úroveň.

(5.6.) Posunutím páčky ovládača prenosky, prenosku zdvihnete.

(5.7.) Nahrávanie z vinylovej platne: Najprv vložte pamäťové médium (USB flash 

disk alebo SD / MMC kartu). Stlačte tlačidlo nahrávania (REC).

POZNÁMKA1: Ak vložíte obe pamäťové médiá USB flash disk a SD kartu, záznam 

bude uložený na médium, ktoré bolo vložené ako posledný.

POZNÁMKA2: Záznam je vo formáte MP3 128bit.

6. KAZETOVÝ PREHRÁVAČ

6.1.) Najprv nastavte prepínač funkcií do polohy pomocný vstup (páska) (AUX - IN 

(TAPE)).

(6.2.) Do kazetového prehrávača vložte nahranú kazetu. 

POZNÁMKA: jeden koniec kazety bude vidieť.



(6.3.) Otáčaním regulátorom hlasitosti nastavte požadovanú úroveň.

(6.4.) Úplne stačí tlačidlo pre vysunutie kazety, kazeta bude vysunutá.

(6.5.) Čiastočne stačí tlačidlo pre vysunutie kazety, páska sa bude rýchlo pretáčať.

(6.6) Po dosiahnutí konca pásky sa prehrávač zastaví. 

(6.7.) Nahrávanie z kazety: Najprv vložte pamäťové médium (USB flash disk alebo 

SD / MMC kartu). Pri prehrávaní kazety stlačte tlačidlo nahráva (REC).

POZNÁMKA: Ak vložíte obe pamäťové médiá USB flash disk a SD kartu, záznam 

bude uložený na médium, ktoré bolo vložené ako posledný.

Vysunutie

Čiastočné stlačeniePlné stlačenie

Vloženie



7. POMOCNÝ VSTUP AUX–IN

(7.1.) Na zariadení je možné prehrávať a nahrávať hudbu z externých zdrojov na USB 

alebo na SD kartu.

(7.2.) Záznam z externého zdroja. Najprv vložte pamäťové médium (USB flash disk 

alebo SD / MMC kartu).

(7.3.) Pri prehrávaní hudby z externého zdroja, stlačte tlačidlo nahrávania ( REC ) 

na prednom paneli. Nahrávanie ukončíte stlačením tlačidla stop.

POZNÁMKA 1: Pre použitie tejto funkcie je potrebné nastaviť prepínač funkcií 

do polohy AUX - IN, pri prehrávaní hudby bude primárne použitý pomocný 

vstup.

POZNÁMKA 2: Ak vložíte obe pamäťové médiá USB flash disk a SD kartu, 

záznam bude uložený na médium, ktoré bolo vložené ako posledné.

8. PRIAME PREHRÁVANIE Z USB / SD KARTY / MMC KARTY

(8.1.) Zapnite prístroj, vložte USB flash disk alebo pripojte MP3 prehrávač k USB 

rozhraniu.

(8.2.) Nastavte prepínač funkcií do polohy USB / SD.

(8.3.) Zariadenie prehráva súbory vo formáte MP3 a WMA.

(8.4.) Stlačením tlačidla predchádzajúca (PREV) prehráte predchádzajúcu skladby, 

ak tlačidlo podržíte, urýchlite posun vzad. Stlačením tlačidla nasledujúca (NEXT),

prehráte nasledujúcu skladbu, ak tlačidlo podržíte, urýchlite posun vpred.

(8.5.) Funkcia ekvalizéra: stlačením tlačidla ekvalizéra (EQ): môžete prepínať medzi 

hudobnými efektmi.

E1 = Normálne, E2 = POP, E3 = ROCK, E4 = JAZZ, E5 = Klasika. 

(8.6.) Funkcia mazania (DELETE) : Pri prehrávaní hudby z USB disku alebo SD karty, 

môžete súbor zmazať podržaním tlačidla (na 2 s) zmazať (DELETE)

(8.7.) FUNKCIE ZLOŽKA: Stlačením tohto tlačidla , môžete zmeniť zdroj hudby

(8.8.) Tlačidlom stop (STOP) ukončíte prehrávanie.

9. SLUCHÁTKOVÝ VÝSTUP

(9.1.) Pomocou 3,5 mm konektora (HEADPHONE) môžete k zariadeniu pripojiť 

zosilňovač alebo reproduktory.



(9.2.) Výstup môže byť tiež použitý pre pripojenie slúchadiel.

10. VÝMENA GRAMOFÓNOVEJ IHLY

(10.1.) Vybratie ihly z prenosky: Pomocou skrutkovača zatlačte nadol na kryt ihly 

ako je znázornené na obrázku A. Vysuňte držiak ihly ťahom vpred a zatlačením 

smerom nadol.

(10.2.) Vloženie ihly: Podržte hrot ihly a zatlačte ju smerom dovnútra, ako je 

naznačené na obrázku B. Ihlu zatlačte smerom nahor, ako je zobrazené na obrázku C, 

až ihla zapadne do správnej pozície

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

 Slot pre USB / SD / MMC digitalizácia

 Zabudovaný adaptér pre dosky 45 ot. /min.

 Remienkový pohon taniera, poloautomatické rameno prenosky

 Keramická prenoska s ihlou

 Podsvícený LCD displej

 Odnímateľný polopriehľadný plastický kryt proti prachu

 3.5mm konektor

 Napájanie: 100-240V / AC

 Hmotnosť / Rozmery: 2,38KG / (L) 31,5 x (W) 29 x (H) 11cm

Obsah balení: Digitálny prevodník pre LP dosky a kazety so zabudovaným stereo 

rádiom TX–22, anténa, Užívateľský manuál

Ochrana životného prostredia
Obalový materiál je surovinou a môže byť opätovne použitý. Pri likvidácii Neskladujte odpad podľa druhu. Nevhadzujte 
staré/zničené prístroja do nádob slúžiace pre zmesový odpad. Likvidujte Staré / zničenej prístroja profesionálne. Životné 
prostredie vám bude vďačné za váš prístup. Vybité batérie nevyhadzujte do zmesového odpadu - staré/vybité batérie 
likvidujte profesionálne! Chráňte životné prostredie.
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