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APARAT DIGITALIZARE CASETE 
LOGILINK UA0156

 Cod produs: 396125 

MANUAL DE UTILIZARE

1.0  Instrucţiuni de siguranţă

Amplasaţi întotdeauna aparatul pe o suprafaţă stabilă şi plană. 
Dacă aparatul cade pe jos se poate defecta.
Feriţi aparatul de acţiunea directă a razelor de soare sau de 
temperaturi prea înalte; în caz contrar aparatul se poate defecta 
sau durata sa de utilizare se poate scurta.
Nu amplasaţi produsul în apropierea surselor de căldură, pre-
cum calorifere sau alte aparate care produc căldură. Feriţi 
aparatul de ploaie, apă, umiditate sau umezeală. Nu amplasaţi 
produsul în baie sau în bucătărie ori lângă o chiuvetă; evitaţi 
neapărat contactul direct al aparatului cu apa. 
Nu încercaţi să deschideţi carcasa aparatului.
Securizaţi datele înainte de a începe să utilizaţi aparatul pentru 
prima dată. 
Nu suntem răspunzători pentru pierderea datelor, cu excepţia cazuri-
lor în care ni se poate reproşa premeditare sau neglijenţă grosolană. 
În orice caz în caz de pierdere a datelor responsabilitatea este 
limitată în funcţie de costurile necesare pentru recuperarea 
datelor pierdute folosind copiile de siguranţă. 

Vă felicităm pentru achiziţionarea acestui produs! 
Citiţi cu atenţie toate instrucţiunile şi avertismentele incluse 
în acest manual înainte de a începe să folosiţi produsul pentru 
prima dată. În caz contrar aparatul se poate defecta. 

2.0 Introducere

Aparatul digitalizare casete LogiLink vă permite să convertiţi 
casetele audio vechi în formatul digital MP3, pentru a putea 

astfel reda muzica prin intermediul unui PC, într-o maşină, cu 
ajutorul unui player MP3 sau iPod. În cazul modelului UA0156 
este vorba despre un player portabil USB pentru casete care 
este compatibil cu toate tipurile de casete audio. Convertirea 
muzicii în formatul MP3 se face folosind conexiunea USB cu 
computerul. În final datele MP3 pot fi încărcate pe un player 
MP3 sau inscripţionate pe CD, pentru a putea fi de ex. ascultate 
în maşină. Formatul compact al aparatului permite transpor-
tul său simplu şi rapid, astfel încât muzica poate fi transferată 
şi/sau redată practic oriunde. Alimentarea modelului UA0156 
se face de la baterii sau de la conexiunea USB a computeru-
lui. Software-ul inclus în colet este uşor de utilizat şi vă ajută să 
convertiţi piesele muzicale; în plus programul poate fi integrat 
în biblioteca muzicală iTunes. Pe lângă funcţia de convertire a 
casetelor audio UA0156 este echipat şi cu o ieşire audio, ce vă 
permite să conectaţi un echipament stereo, difuzoare, sisteme 
audio sau căşti. 

2.1 Caracteristici tehnice generale
•   Casetele pot fi refolosite, chiar şi atunci când vă aflaţi în că-

lătorii
•   Se utilizează drept walkman
•    Poate converti şi casete în formatul MP3, pentru a permite 

redarea pe iPods/player MP3 sau inscripţionarea pe CD
•    Design compact şi uşor de manevrat
•    Alimentare prin USB sau baterii (nu sunt incluse în colet)
•    Inclusiv software „EZ Tape Converter”
•    Ieşire audio pentru conexiunea cu un echipament stereo, 

căşti sau alte sisteme audio
•   - Windows ME/2000/XP/Vista/7
2.2 Date tehnice
•    Bit rate MP3: 64 – 320 kbps
•    Ieşire audio: mufă stereo 3,5 mm
•    Alimentare: 3 V – 150 mA (2 x baterii AA) sau prin USB
•    Căşti: domeniul de frecvenţe 100 – 20 kHz/distorsiuni armo-

nice <1,5 % / impedanţă 32 Ohmi
•    Ciclu de funcţionare recomandat: 90 min. on / 30 min. off
2.3 Premise sistem de operare
•    Windows ME/2000/XP/Vista/7
•    PC compatibil IBM PC/AT cu procesor de minim 800 MHz
•    Spaţiu liber de stocare: 70 MB (software), 4 GB (prelucrare 

audio)
•    Memorie de lucru min. 256 MB
•    Unitate CD/DVD
•    Un port USB liber 
2.4 Conţinut colet
•    1 x convertor digital pentru casete audio UA0156
•    1 x cablu USB
•    1 x CD
•    1 x manual de utilizare 

3.0 Instalarea

3.1 Descrierea aparatului 
1. Buton eject: 

Împingeţi butonul 
în jos pentru a 
deschide comparti-
mentul casete.

2. Regulator volum 
sonor: Reglează 
volumul sonor al 
căştilor şi la conex-
iunea prin USB

3. Ieşire audio: Pentru 

RO

În scopul ocrotirii şi îmbunătăţirii calităţii mediu-
lui înconjurător, al protejării sănătăţii omului şi 
al utilizării resurselor naturale cu prudenţă şi în 
mod raţional, consumatorul este solicitat să pre-
dea produsul devenit inutilizabil la orice punct de 
colectare şi reciclare din localitatea de domiciliu, 

conform reglementărilor legale în vigoare.
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roţi barată cu două linii 
în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei 
colectări separate, la un centru de colectare şi reciclare a pro-
duselor electronice şi nu laolaltă cu gunoiul menajer. 
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conectarea unui echipament stereo, a difuzoarelor, a siste-
melor audio sau căştilor

4. Mufă mini USB: Conectaţi cablul USB inclus în colet pentru 
a lega UA0156 la un port USB al computerului. Pentru trans-
ferul datelor audio pe PC folosiţi software-ul adecvat de pe 
CD-ul inclus în colet.

5. Play: Redarea casetei instalate.
6. Stop: Stop pentru caseta instalată.
7. FF/REW: Caseta repede înainte (FF) sau înapoi (REW). Nu 

uitaţi că tastele îşi schimbă semnificaţia dacă se modifică 
direcţia benzii.

8. DIR: Selecţia direcţiei benzii. În acest fel puteţi asculta 
cealaltă parte a casetei fără a fi nevoie să deschideţi com-
partimentul pentru a întoarce caseta. 

9. Modul redare: Dacă butonul este poziţionat pe „Infinite 
loop” atunci după redarea unei părţi caseta modifică au-
tomat direcţia şi redă şi cealaltă parte. Dacă butonul este 
poziţionat pe simbolul săgeată, atunci caseta se opreşte 
după redarea părţii selecţionate. 

3.2 Instalarea/înlocuirea bateriilor 
UA0156 poate fi alimentat cu energie electrică fie prin 
USB, fie de la baterii. Pentru a instala bateriile trebuie să 
deschideţi compartimentul casete cu butonul eject (1). Apoi 
deschideţi compartimentul baterii din dreapta jos şi instalaţi 
2 baterii AA aşa după cum vedeţi în imagine. Închideţi com-
partimentul baterii. 
3.3 Instalare hardware
UA0156 nu are nevoie 
de drivere speciale, căci 
acestea sunt puse la 
dispoziţie în mod stand-
ard de către sistemele 
de operare. Eventual va 
fi nevoie de o conex-
iune activă la internet, 
astfel încât Windows să 
poată încărca din Win-
dows Update driverele 
actuale pentru sistemul 
folosit. Conectaţi cablul 
USB inclus în colet la un 
port USB al computeru-
lui. Sistemul de operare 
recunoaşte conexiunea 
noului hardware („New 
hardware found”), 
ce este apoi instalat 
în mod automat. Vă 
rugăm să aşteptaţi până ce apare mesajul „Noul hardware a 
fost instalat şi poate fi folosit”. 
Recomandăm să verificaţi instalarea corectă în Device manager 
al sistemului de operare. La punctul „Audio-, video- and game-
controller” găsiţi intrarea „USB audio device” pentru aparatul 
instalat. 
3.4 Instalare software
Instalaţi CD-ul inclus în 
colet în unitatea CD/
DVD şi deschideţi la „My 
Computer” unitatea CD/
DVD corespunzătoare 
în care se află CD-ul. 
Dublu clic pe simbolul 
„USB cassette”, iar apoi 
pe „Audacity” pentru a 
instala software-ul. Clic 

pe „Next”, acceptaţi condiţiile de licenţă („I accept the agree-
ment”), iar apoi încheiaţi instalarea software-ului cu „Finish”. 
Cu ajutorul software-ului instalat veţi putea transfera datele au-
dio spre un computer. 

4.0  Utilizarea

S-ar putea să fie nevoie să decuplaţi UA0156 de la computer, 
iar apoi să-l reconectaţi, astfel încât noul software instalat să 
identifice convertorul. 
1. Dublul clic pe simbolul „Audacity” de pe desktop, alegeţi 

limba dorită, iar apoi clic pe „OK”.

2. În bara de meniu clic pe „Edit” şi apoi alegeţi „Preferences”. 

3. La „Recording” alegeţi punctele indicate în imagine (De-
vice = USB Audio Device / Channels = 2 stereo) şi bifaţi 
cele două opţiuni. Confirmaţi selecţia cu „OK”. 

4. Selectaţi fişierul audio dorit, iar apoi clic pe butonul roşu de 
înregistrare pentru a converti fişierul audio analog în formatul 



3 | w w w. g e r m a n e l e c t r o n i c s . r o

digital MP3. Clic pe butonul galben Stop pentru a opri înregis-
trarea. 

5. În bara de meniu clic pe „File” şi selectaţi „Export as MP3”. 

6. Introduceţi un nume pentru fişier şi alegeţi un loc de stocare. 

7. Opţional puteţi intro-
duce şi alte informaţii 
(titlu, interpret, 
album etc.) pentru 
fişierul audio în MP3 
Tag. 

8. Fişierul audio a fost 
convertit şi îl aveţi la 
dispoziţie în formatul 
digital MP3. Fişierul 
poate fi folosit şi 
cu iPod cu ajutorul 
iTunes. 

Aceste instrucţiuni de utilizare sunt o publicaţie a German Electronics SRL (str. Cuza 
Vodă nr.61/A, Oradea, România) şi Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-92240 
Hirschau, Germania).
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclu-
siv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin intro-
ducerea în sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea 
scrisă a editorului. Retipărirea, chiar şi parţială, este interzisă.
Aceste instrucţiuni de utilizare reflectă specificaţiile tehnice ale produsului la data 
tipăririi. Producătorul îşi rezervă dreptul de a opera modificări de natură tehnică sau de 
design fără o înştiinţare prealabilă.

© 2014 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română)
Toate drepturile rezervate

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Acest aparat este marcat conform directivei 2004/108/EC: 
prin simbolul CE Logilink – o marcă înregistrată 2direct GmbH 
- indică faptul că aparatul îndeplineşte cerinţele generale şi 
directivele normelor europene. Acestea pot fi citite online la 
adresa www.logilink.com. Toate denumirile şi mărcile înre-
gistrate sunt proprietatea respectivului proprietar. 


