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AUX IN

Кратко ръководство за употреба 

Въведение 

Съдържание на комплекта 

Грамофон iON Trio LP  

45 RPM Адаптер
Кратко ръководство
Гаранционна карта

Поддръжка

За актуална информация относно техническата спецификация на продукта и за 
регистриране на продукта посетете ionaudio.com. 

Бързо инсталиране 

Схема на свързване 

Посочените на схемата продукти, които не са описани като участващи в комплекта, се 
продават отделно. 

Таблет 

Захранване 

Активни 
високоговорители 

(Опция) 

Захранване
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Схема на продукта 

Изглед отгоре 

1. Грамофонен диск
2.
3.

Адаптер за 45 RPM плочи

Рамо: Фиксираното право рамо се вдига и 
спуска плавно, чрез специално предвиденото 
механично лостче - 5.

4. Заключващ механизъм за рамото: Специално 
проектиран за фиксиране на рамото, когато не 
използвате грамофона.

5. Лостче за повдигане / спускане на
рамото

6. Бутон Autostop – Чрез този бутон можете да 
включвате / изключвате функция Autostop
(автоматично спиране). Когато функцията е 
включена плочата започва да се върти, когато 
преместите рамото и спира автоматично след 
края на записа. Когато функцията е изключена 
грамофонният диск ще се върти постоянно, 
независимо от позицията на рамото.
Бележка: Ако грамофонният диск спира да се 
върти преди записът, който слушате да е 
приключил, поставете бутон Autostop в 
позиция Изключено. Обикновено това е 
препоръчително за 45RPM записи. 

7. Бутон за избор на скорост 33 / 45 / 78 RPM
Бележка: За оптимално качество на звука, при възпроизвеждане на  78 RPM плочи е
необходимо да използвате специална игла iON iCT06rs 78 (Продава се отделно)

Важно: Премахнете пластмасовия 
протектор от игличката на 
грамофона, преди да започнете да 
използвате устройството.

1

2
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4

5

6
7

Важно: RCA изходите са линейни. 
Моля свързвайте грамофона само 
към линейни (Line) входове на 
ресивъра. Можете да повредите 
Вашия ресивър, ако свържете 
грамофона към Phono вход.
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Преден панел 

1. Режим на работа: Завъртете копчето, за да изберете предпочитан режим: FM, AM, Phono, 
или Aux In.
2. Избор на радио честота: Завъртете копчето, за да изберете FM/AM радио честота.
3. ST. (Стерео) LED: Този LED индикатор свети, когато сте избрали стерео радио станция. 
4. Power LED: Този LED индикатор свети, когато устройството е включено.
5. Сила на звука: Копче за контрол на силата на звука на вградените високоговорители.

6. Вградени високоговорители

Заден панел

1. FM Антена: Преместете антената за приемане на по-добър FM сигнал. За приемане на по-
добър AM сигнал препозиционирайте самото устройство.

2. Линеен L/R Аудио изход: Използвайте изхода, за да свържете грамофона към ресивър, 
усилвател или система активни колони.

3. AUX Вход: Свържете смартфон, таблет, MP3 плеър или друго устройство, чрез 1/8" (3.5 мм) 
аудио кабел.

4. Захранващ кабел 

1 2

ST. POWER

3 4

5
66

AUX IN

2 41 3



6 

• Премахнали сте предпазителя от четящата игличка. 
• Освободили сте рамото от заключващия механизъм. 

1. Завъртете бутон Mode в режим Phono и повдигнете капака, предпазващ от прах. 
2. Поставете грамофонна плоча върху подложката против приплъзване на грамофонния диск. 
3. Изберете скорост на въртене (33, 45 или 78 RPM) в зависимост от плочата, която сте поставили.
4. Повдигнете рамото като използвате предвиденото за целта механично лостче. Придвижете 

внимателно рамото над грамофонната плоча. Грамофонният диск ще започне да се върти.
5. Позиционирайте рамото върху предпочитана част от плочата. 
6. Използвайте механичното лостче, за да спуснете плавно рамото върху грамофонната плоча. 
7. Когато грамофонът просвири плочата, грамофонният диск ще спре да се върти автоматично. 

Повдигнете рамото от плочата и го върнете внимателно в изходна позиция.
8. За да спрете ръчно грамофонния диск, повдигнете рамото от плочата и внимателно го върнете в 

изходна позиция.
Внимание: Винаги заключвайте рамото, когато е в изходна позиция! Не въртете грамофонния 
диск ръчно!  

1. Завъртете бутон Mode в режим Aux In.
2. Свържете с 1/8” (3.5  мм) стерео аудио кабел (не е включен в комплекта) AUX In входа на 
грамофона към аудио изхода на Вашето устройство (смартфон, MP3 плеър и др.)
3. Настройте звука до желаното ниво.

Бележка: Ако сиганлът, който постъпва през AUX е от линеен аудио изход, ще можете да 
контролирате звука изцяло от копчето за звук на Trio LP. Ако външното устройство е свързано 
през жак за слушалки, ще е необходимо да контролирате нивото на звука и от двете устройства.     

Режим на работа FM/AM радио 

1. Завъртете бутон Mode в режим FM или AM. 
2. Изберете желана радио честота, чрез завъртане на бутон Tuning.
3. Настройте звука до желаното ниво.
4. Завъртете бутон Mode в режим Phono, за да изключите радиото.

Бележка: Системата е снабдена с вградена в задния панел FM антена. За най-качествено приемане 
на радио сигнал антената трябва да бъде напълно размотана.

Режим на работа Грамофон 
Преди да започнете, моля, уверете се, че сте спазили следното:

Функция Autostop
Ако грамофонният диск спира да се върти преди записът, който слушате да е приключил, поставете 
бутон Autostop в позиция Изключено. Обикновено това е препоръчително за 45RPM записи. Когато 
функцията е изключена грамофонният диск ще се върти постоянно, независимо от позицията на 
рамото. За да спрете въртенето на диска, повдигнете рамото от плочата и внимантелно го върнете в 
 

изходна позиция.
Възпроизвеждане през AUX вход 
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Техническа спецификация 

Изх. мощност на високоговорител  4Ω 3W

Задвижване Ремъчно

Скорости 33⅓, 45, 78 RPM 

Изходящ сигнал 450 mV

Доза Керамична, Игла с диамантен връх 

Захранване 220-240V~ 50/60Hz

Консумация 8W 

Размери
(Д x Ш x В) 

10.6” x 12.6” x 4.3”
270 x 320 x 110 мм 

Тегло 5 lbs. 
2.26 kg 

Копие от декларацията за съответствие на производителя може да откриете на: 
www.topdigital.bg/declaration_of_conformity/turntable/triolp.pdf



www.topdigital.bg 




