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Asigurați‐vă că următoarele articole sunt incluse în cutie: 
o TAPE EXPRESS 
o CD 
o Cablul USB 
o Ghidul de instalare rapidă 
o Instrucțiunile de siguranță şi informațiile cu privire la garanție 

 

VĂ  RUGĂM  SĂ  CITIȚI  ÎN  ÎNTREGIME  INSTRUCȚIUNILE  DE  SIGURANȚĂ  ÎNAINTE  DE  A  PUNE  ÎN 
FUNCȚIUNE DISPOZITIVUL 
Intrați pe pagina http://www.ionaudio.com pentru a înregistra produsul. 
 
INTRODUCERE 
TAPE EXPRESS se conectează direct la computerul dumneavoastră, pentru a transforma înregistrările 
dumneavoastră prețioase în muzică digitală. Am inclus câteva programe software pentru a vă ajuta 
în  transformarea  înregistrărilor  dumneavoastră.  Pentru  a  beneficia  de  avantajele  înregistrării  pe 
computer, vă rugăm să instalați una dintre următoarele aplicații: 

1. EZ  Vinyl/  Tape  Converter  (Doar  pentru  PC)  este  cel  mai  rapid  şi  mai  uşor  mod  de  a 
transforma înregistrările dumneavoastră în format digital. EZ Vinyl/ Tape Converter salvează 
înregistrările  dumneavoastră  în  biblioteca  iTunes*.  Aplicația  este  indicată  utilizatorilor 
începători.  Am  inclus  un  Ghid  de  instalare  rapidă  Software  cu  instrucțiuni  pas  cu  pas 
referitoare la instalarea software şi folosirea programului. 

2. EY Audio Converter (Doar pentru MAC) este o aplicație de convertire de bază pentru Mac OS 
X şi este ideal pentru utilizatorii începători. Vă rugăm să urmați Ghidul de inițiere rapidă cu 
instrucțiuni pas cu pas referitoare la instalarea software şi folosirea programului. 

 

Pentru  instalarea programului:  introduceți CD‐ul  inclus  în computer  şi urmați  instrucțiunile afişate 
pe  ecran.  După  ce  ați  terminat  convertirea,  puteți  scrie  datele  pe  CD  sau  le  puteți  încărca  pe 
dispozitive media portabile. 
*iTunes şi iPod sunt mărci înregistrate ale Apple, Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte țări. 
 
CARACTERISTICI 

 
1. Eject:  Apăsați  acest  buton  pentru  a  deschide 

suportul de casetă. 
2. Volum: Reglați volumul căştilor şi conexiunii USB. 
3. Căşti: Puteți conecta căşti 1/8” aici. 
4. Conexiune USB: Folosiți cablul USC  inclus pentru 

a  conecta  TAPE  EXPRESS  la  computerul 
dumneavoastră.  Conexiunea  USB  va  furniza 
sunetul  din  TAPE  EXPRESS  computerului 
dumneavoastră.  Pentru  transferarea 
înregistrărilor  dumneavoastră  pe  computer,  am 
inclus  două  pachete  de  programe  pe  CD.  EZ 
Vinyl/Tape Converter  (PC)  şi EZ Audio Converter 
(Mac)  sunt cele mai  rapide  şi uşoare metode de 
convertire şi sunt recomandate pentru începători. 
Ca  şi  alternativă,  dacă  sunteți  un  utilizator 
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avansat  puteți  instala  şi  folosi  programul  Audacity  (PC  şi Mac),  program  ce  vă  permite  să 
profitați de  avantajele editării  audio,  cum  ar  fi normalizarea  audio,  înlăturarea  zgomotului  şi 
separarea automată a pistelor. 

5. Pornire: Apăsați butonul play. 
6. Oprire: Apăsați butonul stop. 
7. Derulare înainte/înapoi: Apăsați butonul de derulare înainte sau înapoi. Țineți minte că aceste 

funcții se vor inversa în momentul în care caseta rulează în direcția opusă. 
8. DIR: Selectează direcția rulării casetei. Acest lucru este folositor când doriți să redați conținutul 

de pe cealaltă parte a casetei, fără să mai trebuiască să scoateți caseta. 
9. Modul de  rulare:  Selectează  ce  face  caseta  când  ajunge  la  finalul  părții. Când  este  setat  pe 

„loop”, caseta va schimba direcția şi va începe să ruleze conținutul celeilalte părți când prima s‐
a  terminat. Când e setat pe  icoana cu o singură săgeată, caseta se va opri când se  termină o 
parte. 
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EZ VINYL/TAPE CONVERTER 

EZ AUDIO CONVERTER 
 

 
 
 

RO    GHID RAPID DE INSTALARE 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCERE 
EZ  Vinyl  Converter  şi  EZ  Audio  Converter  –  cel  mai  uşor  mod  de  a  transfera  înregistrările 
dumneavoastră  pe  computer.  Acest  program  funcționează  perfect  cu  iTunes,  permițând  scrierea 
înregistrărilor pe CD  sau  transferarea  lor pe orice dispozitiv media portabil.  Sperăm  ca utilizarea 
produsului să vă facă la fel de multă plăcere câtă ne‐a făcut nouă proiectarea lui! 
 
 
INSTALAREA PROGRAMULUI – PC 
Pentru a instala EZ Vinyl/Tape Converter: 

1. Introduceți CD‐ul în drive‐ul de CD al computerului. 
2. Pe ecran trebuie să apară automat un meniu. Vă rugăm selectați „English” sau „French”. 
3. Dați click pe butonul EZ VINYL/TAPE CONVERTER pentru a începe procesul de instalare. 
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala EZ Vinyl/Tape Converter. 
5. După  ce    EZ  Vinyl/Tape  Converter  a  fost  instalat  cu  succes,  dați  click  pe  butonul  iTunes 

pentru a instala iTunes. 
Notă:  EZ  Vinyl/Tape  Converter  foloseşte  iTunes  pentru  a  importa  înregistrările  dumnea‐
voastră  şi  acesta  trebuie  să  fie  instalat  pe  computerul  dumneavoastră  înainte  să  porniți 
programul  EZ Vinyl/Tape Converter. 

6. Urmați instrucțiunile afişate pe ecran pentru a instala iTunes. 
7. Odată ce iTunes a fost instalat cu succes, dați click pe butonul EXIT pentru a ieşi. 

Opțional: În cazul în care sunteți un utilizator avansat şi doriți să profitați de editarea audio 
avansată, puteți instala opțional aplicația Audacity. 

8. EZ  Vinyl/Tape  Converter  şi  iTunes  sunt  acum  instalate  cu  succes  pe  computerul 
dumneavoastră! 
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INSTALAREA PROGRAMULUI – MAC 
Pentru a instala EZ Vinyl/Tape Converter: 

3. Introduceți CD‐ul inclus în drive‐ul de CD al computerului. 
4. Deschideți conținutul CD‐ului şi faceți dublu‐click pe fişierul EZ Audio Converter.Installer.pkg 

pentru a începe procedura de instalare. 
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala EZ Vinyl/Tape Converter. 

Opțional:  În  cazul  în  care  sunteți  un  utilizator  avansat  şi  doriți  să  profitați  de  avantajele 
funcțiilor  de  editare  audio,  puteți  instala  aplicația  opționala  Audacity.  Pentru  a  instala 
Audacity, efectuați operațiunea de drag and drop a icoanei Audacity în dosarul Applications. 

6. Odată  ce  procesul  de  instalare  este  complet,  puteți  găsi  aplicația  EZ  Audio  Converter  (şi 
aplicația opțională Audacity, dacă ați ales instalarea ei) în dosarul Applications. 

 

*iTunes şi iPod sunt mărci înregistrate ale Apple, Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte țări. 
 
 
TRANFERAREA MUZICII PE CALCULATOR  
Odată  ce ați  instalat programul, puteți  începe  să  înregistrați. Deschideți programul EZ Vinyl/Tape 
Converter  astfel:  Start  >  All  Programs  > MixMeister  >  EZ  Vinyl  Converter  sau  accesînd meniul 
Applications. 
 
Pasul 1 
De  îndată ce ați pornit programul, veți vedea o fereastră 
afişată în dreapta ecranului. 
 

Conectați  cablul  USB  la  dispozitiv  şi  orice  port  USB 
disponibil al computerului. 
 

După ce ați conectat cablul USB, dați click pe Next. 
 
 
 
Pasul 2 
Veți vedea o fereastră afişată în dreapta. 
 

Găsiți  începutul  secțiunii pe care doriți  să o  înregistrați. 
Vă  recomandăm  ca  înainte  să  începeți  înregistrarea  să 
verificați nivelul de  sunet  şi  să ajustați  la volumul dorit. 
Cea mai puternică bucată muzicală  trebuie  să  apară pe 
ecran  afişată  portocaliu,  dar  fără  a  cădea  în  zona  roşie 
(dacă se  întâmplă acest  lucru, melodia dumneavoastră a 
suferit o denaturare). 
 

Programul  va  împărți  automat  în  piese  când  detectează  tăcere. Acest  lucru  poate  avea  rezultate 
diferite,  în  funcție  de  muzică.  Pentru  a  împărți  piesele  manual,  debifați  pătratul  cu  explicația 
„Automatically  split  recording  into  separate  tracks”.  (Notă:  Funcția de auto‐track este disponibilă 
doar pentru utilizatorii de PC). 
 

Când sunteți pregătiți să înregistrați, dați click pe Record şi porniți imediat muzica dumneavoastră. 
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Pasul 3 
Acum  înregistrați.  Ar  trebui  să  auziți  sunetul  din 
dispozitiv prin  intermediul boxelor de  la  calculator  şi  să 
vedeți indicatorul nivelului audio mişcându‐se. 
 

Dacă  ați  ales  să  împărțiți  piesele,  veți  vedea  un  buton 
„New Track”. Puteți  folosi acest buton pentru a delimita 
începutul unei piese noi. 
 

După terminarea înregistrării, dați click pe Next pentru a 
trece la pasul următor. 
 
Pasul 4 
După  ce  ați  terminat  de  înregistrat,  vă  rugăm  să 
introduceți Artistul, Albumul şi Titlul Piesei făcând click şi 
completând câmpurile corespunzătoare. 
 

Notă: Dacă  ați  înregistrat mai mult  de  10  piese,  puteți 
accesa  informațiile  despre  piesele  11‐20  dând  click  pe 
Next. 
 

Când  ați  terminat  de  etichetat  înregistrările 
dumneavoastră, dați click pe Next. 
 
Pasul 5 
Programul  va exporta  acum  înregistrările dumneavoastră 
în  iTunes.  Vă  rugăm  să  ii  acordați  procesului  de  export 
timpul necesar pentru a termina operațiunea. 
 
 
 
 
 
 
 
Pasul 6 
De  îndată  ce  programul  a  exportat  înregistrările 
dumneavoastră  în  iTunes, veți vedea pe ecran o  fereastră 
în partea dreaptă. 
Alegeți Yes dacă doriți să înregistrați din nou. 
Alegeți No dacă nu doriți să mai înregistrați. 
După  ce  ați  făcut  selecția,  dați  click  pe  Next  pentru  a 
înregistra din nou (paşi 2‐6) sau pentru a ieşi din aplicație. 
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Pasul 7 
Puteți  accesa  acum  înregistrările 
dumneavoastră prin  intermediul bibliotecii 
iTunes. Porniți iTunes prin accesarea Start > 
All  Programs  >  iTunes.  Dați  click  pe 
simbolul Music  aflat  în  stânga  şi  selectați 
între    Artist,  Album  şi  Titlul  de  piesă  pe 
care  l‐ați  introdus  pentru  înregistrarea 
dumneavoastră.  Din  iTunes,  puteți  chiar 
arde înregistrările dumneavoastră direct pe 
CD sau să le încărcați pe iPod. Vă rugăm să 
consultați meniul  iTunes  Help  pentru mai 
multe  informații  cu  privire  la  folosirea 
programului iTunes. 
Notă: După transferarea muzicii dumneavoastră pe computer, s‐ar putea să fie necesar să selectați 
din nou placa de sunet a computerului ca  şi dispozitiv de  redare a sunetului  (playback device). 
Altfel  nu  veți  auzi  sunetul  când  îl  redați  din  computerul  dumneavoastră.  Pentru  mai  multe 
informații, vedeți secțiunea de Rezolvare a problemelor. 
 
 
Rezolvarea problemelor 
Vă  rugăm  să verificați următoarele  scenarii de probleme  în  cazul  în  care  întâmpinați dificultăți  la 
înregistrarea muzicii dumneavoastră. 
 
Problema  Cauza  Soluția 
Nu aud sunet 
când 
înregistrez şi 
indicatorul 
audio nu se 
mişcă. 
 

Dispozitivul USB nu este 
alimentat. 

Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul USB este 
alimentat. 

Dispozitivul USB nu este 
conectat la computer. 

Asigurați‐vă că dispozitivul USB este conectat la 
un port USB funcțional.  
Dacă acesta este deja conectat, încercați să 
reconectați dispozitivul şi să reporniți 
programul. 

Cablu USB deteriorat sau port 
USB defect. 

Încercați să folosiți alt cablu USB. De asemenea, 
încercați conectarea dispozitivului USB la un alt 
port USB al computerului. 

Muzica merge şi 
indicatorul audio 
se mişcă, dar nu 
aud sunetul. 
 
 
 

  

Ieşirea audio nu este setată 
corect. 

Asigurați‐vă că placa de sunet a computerului 
este selectată ca şi dispozitiv de redare a 
sunetului  
În Windows, mergeți la Start > Settings > 
Control Panel > Sounds and Audio Devices (în 
Windows XP) sau Start > Settings > Control 
Panel > Sound (în Windows Vista) şi asigurați‐vă 
că placa de sunet este selectată ca dispozitiv de 
redare a sunetului (playback sound) sub butonul 
Audio. 

Boxele computerului sunt 
date încet. 

Dați mai tare volumul boxelor de calculator. 
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Boxele computerului nu 
sunt conectate. 
 

În cazul în care folosiți boxe externe, asigurați‐vă 
că  sunt  conectate  la  placa  de  sunet  a 
computerului. 

Calitatea 
sunetului este 
slabă. 
 
 

 

Conectarea cartuşului nu este 
corectă. 

În cazul în care folosiți un Pick‐up USB,  
cartuşul acestuia trebuie să fie conectat 
corect de braț ori de câte ori folosiți pick‐up‐ul. 

Discul vinil este murdar sau 
zgâriat. 

Încercați să curățați discul de praf prin 
ştergerea uşoară a acestuia, înainte de a‐i 
reda conținutul. 

Alte aplicații interferează cu 
EZ Vinyl/Tape/Audio 
Converter. 

Închideți toate aplicațiile, restartați  
computerul şi porniți doar programul EZ 
Vinyl/Tape/Audio Converter când înregistrați. 

Sunetul 
înregistrat este 
puternic şi 
distorsionat. 

Nivelul de sunet al 
dispozitivului USB este 
reglat prea tare. 

Dispozitivul USB este echipat cu o rotiță de 
reglare a nivelului de sunet, reglați sunetul 
mai încet. 

Sunetul 
înregistrat abia 
se aude. 

Nivelul de sunet al 
dispozitivului USB este reglat 
prea încet. 

Dispozitivul USB este echipat cu o rotiță de 
reglare a nivelului de sunet, reglați sunetul mai 
tare. 

Nu se aud 
înregistrările 
după ce le‐am 
transferat şi 
încerc să le 
redau pe 
computer. 

Setarea de ieşire audio a 
computerului nu este setată 
corect. 
 
 
 
 
 
 

Asigurați‐vă că placa de sunet a computerului 
este selectată ca şi dispozitiv de redare a 
sunetului. 
În Windows, accesați Start > Settings > Control 
Panel > Sounds and Audio Devices (în Windows 
XP) sau Start > Settings > Control Panel > Sound 
(în Windows Vista) şi asigurați‐vă că placa de 
sunet a computerului este selectată ca şi 
dispozitiv de redare a sunetului sub butonul 
Audio. 
Notă: În funcție de computer, dispozitivul de 
redare diferă, dar nu ar trebui să scrie „USB 
Audio Codec”. 

În timp ce 
dispozitivul USB 
este conectat, 
nu pot asculta 
muzică pe 
computer. 
În Windows 
Vista,  
înregistrările 
mele sunt mono 
în loc de stereo. 

Setările intrării de înregistrare 
ale sunetului în Vista nu sunt 
setate la „stereo”. 

În Vista, puteți fi nevoit să setați manual 
„stereo” intrarea de înregistrare. Mergeți la 
Start > Control Panel > Sound (în Classic View). 
Apoi, dați click pe butonul Recording şi selectați 
intrarea Microphone (USB Audio Codec). Dați 
click pe butonul Properties pentru a vedea 
setările de intrare. În continuare, dați click pe 
butonul Advanced şi selectați „(2 channel, 16 
bit, 44100 Hz (CD quality) în meniul Default 
Format. La urmă, dați click pe butonul Apply 
pentru a accepta setările. 
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Întrebări frecvente 
Vă  rugăm  să  verificați  lista  întrebărilor  frecvente  pentru  mai  multe  informații  cu  privire  la 
transferarea muzicii dumneavoastră. 
 
Întrebare: Ce sisteme de operare sunt compatibile cu aplicațiile EZ Vinyl/Tape Converter şi EZ Audio 
Converter? 
Răspuns:  EZ Vinyl/Tape Converter  este  în momentul de  față  compatibil  cu  sistemele de operare 
Windows XP şi Vista. EZ Audio Converter este compatibil cu sistemul de operare Mac OS X. 
 
Întrebare: În ce format digital sunt convertite înregistrările mele? 
Răspuns: În sistemele de operare Windows, înregistrările sunt convertite în fişiere MP3 la 192kbps. 
Acest  lucru asigură o calitate excelentă a  sunetului, mărime mică a  fişierului  şi compatibilitate cu 
oricare dispozitiv media portabil  şi programe media de  redat. Pe  sistemul de operare Mac OS X, 
înregistrările sunt codate  în concordanță cu setările selectate  în  iTunes Preferences > Advanced > 
Importing. 
 
Întrebare: Unde sunt stocate înregistrările mele pe computer? 
Răspuns:  Înregistrările dumneavoastră  vor  fi  stocate  în dosarul  iTunes Music. Ca  setare de bază, 
dosarul este situat în My Documents > My Music > iTunes > iTunes Music în sistemele de operare 
Windows,  sau  în Music  >  iTunes >  iTunes Music  în  sistemele de operare Mac  şi  conținutul  este 
organizat după Numele Artistului. 
 
Întrebare: Cum pot scrie pe CD înregistrările mele? 
Răspuns:  Sunt mai mult moduri  de  a  scrie  înregistrările  dumneavoastră  pe  un  CD.  Puteți  folosi 
iTunes sau alte aplicații de scris CD‐uri. Vă rugăm să consultați meniul Help al programului  iTunes 
sau al altor aplicații alternative pentru mai multe informații. 
 
Întrebare: Pot asculta muzică pe computerul meu în timp ce înregistrez? 
Răspuns: Da,  EZ Vinyl/Tape Converter şi EZ Audio Converter vor monitoriza automat intrarea audio 
prin  intermediul  computerului  dumneavoastră,  în  timp  ce muzica  este  transferată. Dacă  utilizați 
multiple dispozitive audio, vă recomandăm să dezactivați orice dispozitiv care nu doriți să fie folosit 
pentru monitorizare. Pentru majoritatea utilizatorilor însă, acest lucru nu va fi o problemă. 
 
Întrebare: Pot să îmi editez muzica odată ce aceasta a fost înregistrată pe computer? 
Răspuns:    EZ  Vinyl/Tape  Converter  şi  EZ  Audio  Converter  nu  permit  procesarea  avansată  a 
înregistrărilor dumneavoastră. Dacă doriți să profitați de avantajele opțiunilor avansate, cum ar  fi 
reglarea volumului, normalizarea şi înlăturarea zgomotului, vă rugăm să instalați şi să înregistrați cu 
programul Audacity inclus. 


