
/CZ/ Kazetový adaptér  VHS-C/VHS                                                       44704 
 
Adaptér slouží k nahrávání a přehrávání videokazet VHS-C na videorekordérech VHS nebo S-VHS. 

Páska se v adaptéru automaticky natáhne pomocí elektromotoru. Důkladně si přečtěte tento návod 

k obsluze. 
 

1. Kryt baterie   3. Ochranná krytka        5. Pojistná západka 

2. Kryt kazety   4. Uzávěr 
 

Vložení baterie 

1. Kryt baterie sejměte tahem nahoru. 
2. Vložte jednu 1,5 V alkalickou tužkovou baterii (Mignon, AA). Pozor na správnou polaritu. 

Kryt zavřete. 

 

Vložení kazety 

Pozor! Před vložením kazety VHS-C do adaptéru pásku důkladně napněte na cívku podle obrázku. 

 
1. Uzávěr krytu přesuňte ve směru šipky. 

2. Vložte kazetu. 

3.  Kryt zavřete. Páska se v adaptéru automaticky natáhne. 
4. Pojistná západka se vsune dovnitř (kazeta VHS-C je v adaptéru). 

 

Adaptér s vloženou VHS-C kazetou můžete použít v každém VHS videorekordéru. 
 

Vyjmutí kazety VHS-C 

1. Uzávěr krytu přesuňte ve směru šipky. Páska se automaticky navine do původního stavu. 
2. Kryt se otevře a pojistná západka se vysune. 

3. Přes malý otvor vespod adaptéru kazetu vysuňte. 

4. Kryt zavřete. 

 

Upozornění 

- Jestliže natažení a vytažení pásky trvá delší dobu než obvykle, je vybitá baterie, kterou je potřeba 

vyměnit. 

 
- Po natažení pásky zkontrolujte její stav: 

a) Jestli je páska správně natažená (ochrannou krytku neotvírejte). 

b) Jestliže je to potřeba, napněte pásku otáčením cívky. 
 

Při zastaveném obrazu nebo časové lupě se mohou objevit menší poruchy obrazu. 

 
- Jestliže pojistná západka není ještě úplně zasunuta v adaptéru, není proces natažení pásky u konce.  

Nikdy nevkládejte adaptér v tomto stavu do videorekordéru. Mohlo by dojít k poškození obou zařízení. 

- Adaptér je citlivé a precizní zařízení, proto s adaptérem zacházejte opatrně, aby nedošlo i k nejmenšímu 
poškození. Neprovádějte žádné úpravy adaptéru. 

- Adaptér do videorekordéru nevkládejte vícekrát za sebou bez toho, že by běžela páska. Opakovaným 

vložením a vyjmutím adaptéru nemusí být páska dokonale napnutá a může dojít k jejímu poškození. 
- Pozor na správné vložení adaptéru do videorekordéru. 

- Nedotýkejte se pásky. 

 
Jestliže chcete na kazetu nahrávat, nesmí chybět pojistný kolík, nebo vylomený kolík musí být nahrazen 

přelepením lepící páskou. 

/SK/ Kazetový adaptér  VHS-C/VHS                                                               44704 
 
Adaptér slúži k nahrávaniu a prehrávaniu videokaziet VHS-C na videorekordéroch VHS alebo S-VHS. 

Páska sa v adaptéri automaticky natiahne pomocou elektromotora. Dôkladne si prečítajte tento návod na 

obsluhu. 
 

1. Kryt batérie   3. Ochranná krytka  5. Poistná západka 

2. Kryt kazety   4. Uzáver 
 

Vloženie batérie 

1. Kryt batérie odsuňte ťahom smerom hore. 
2. Vložte jednu 1,5 V alkalickú tužkovú batériu (Mignon, AA). Pozor na správnu polaritu. Kryt  zavrite. 

 

Vloženie kazety 

Pozor! Před vložením kazety VHS-C do adaptéra, pásku dôkladne napnite na cievku podla obrázku. 

 

1. Uzáver krytu presuňte v smere šípky. 
2. Vložte kazetu. 

3. Kryt zavrite. Páska sa v adaptéri automaticky natiahne. 

4. Poistná západka sa vsunie dovnútra (kazeta VHS-C je v adaptéri). 
 

Adaptér s vloženou VHS-C kazetou môžete použiť v každom VHS videorekordéri. 

 

Vybratie kazety VHS-C 

1. Uzáver krytu presuňte v smere šípky. Páska sa automaticky navinie do pôvodného stavu. 

2. Kryt sa otvorí a poistná západka sa vysunie. 
3. Cez malý otvor na spodu adaptéra kazetu vysuňte. 

4. Kryt zavrite. 

 

Upozornenie 

- Ak natiahnutie pásky trvá dlhšiu dobu ako obvykle, je vybitá batéria, ktorú je potrebné vymeniť. 
 

- Po natiahnutí pásky skontrolujte jej stav: 

a) Či je páska správne natiahnutá (ochrannú krytku neotvárajte). 
b) Ak je to potrebné, napnite pásku otáčaním cievky. 

 

Pri zastavenom obraze alebo časovej lupe sa môžu objavovať menšie poruchy obrazu. 
 

- Pokiaľ poistná západka nie je eště úplne zasunutá v adaptéri, nie je proces natiahnutia pásky ukončený. 

Nikdy nevkladajte adaptér v tomto stave do videorekordéra. Mohlo by dôjsť k poškodeniu obidvoch 
zariadení. 

- Adaptér je citlivé a precízne zariadenie, preto s adaptérom zaobchádzajte opatrne, aby neprišlo aj 

k najmenšiemu poškodeniu. Nerobte žiadne úpravy adaptéra. 
- Adaptér do videorekordéra nevkladajte viackrát za sebou bez toho, aby predtým neprišlo k prehrávaniu 

pásky. Opakovaným vložením adaptéra nemusí byť páska dokonale napnutá a môže dôjsť k jej 

poškodeniu. 
- Pozor na správne vloženie adaptéra do videorekordéra. 

- Nedotýkajte sa pásky.  

 
Pokiaľ chcete na kazetu nahrávať, nesmie chýbať poistný kolík, alebo vylomený kolík musí byť 

nahradený prelepením lepiacou páskou. 


