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PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM  
Ujistěte se, že jsou dodány všechny položky uvedené v seznamu: 
• MUSTANG LP 
• Ochranný kryt 
• 45 RPM adaptér 
• Příručka rychlého spuštění 
• Brožura s bezpečnostními pokyny & informace o záruce 
 
Produkt si můžete registrovat na ionaudio.com . 
 
Schéma zapojení  
Položky, které nejsou uvedeny výše na této straně, jsou prodávány samostatně.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Popis gramofonu  

Horní panel 
DŮLEŽITÉ:  Předtím, než začnete gramofon 
používat, sundejte plastický kryt (kryt jehly). 
 
1. Talíř gramofonu – Sem položte vinylovou 

desku.   
2. Držák adaptéru 45 RPM – Drží přiložený 

adaptér 45 RPM. Pokud adaptér 
nepoužíváte, dejte ho prosím do tohoto 
držáku.  

3. Raménko p řenosky – Raménko přenosky můžete zvednout a položit ručně nebo 
stiskem páčky zvednutí/položení.  

4. Uzávěr raménka  – Tento speciálně navržený uzávěr raménka zajišťuje raménko 
přenosky, když je v klidu nebo když se nepoužívá. Uzávěr raménka byl navržen tak, aby 
zůstal v horní pozici, když není uzamčen. 

5. Páčka zvednutí / položení  – Zvedá a pokládá raménko přenosky.  

PŘEDNÍ PANEL ZADNÍ PANEL 

NAPÁJENÍ 

SLUCHÁTKA 

REPRODUKTORY NAPÁJENÍ 
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6.   Přepínač* 33 / 45 / 78 – Tento přepínač ovládá rychlost otáček (RPM) talíře.  
Poznámka : Abyste při přehrávání vinylových nahrávek s 78 RPM dosáhli co nejlepších 
výsledků, použijte 78 stylus (prodává se samostatně). 78 stylus používejte pouze pro 
vinylové nahrávky 78 RPM.  
7. Spínač Autostop – Tento spínač zapíná nebo vypíná funkci automatického zastavení. 
Když je funkce autostop aktivní, talíř se začne otáčet, když je raménko přenosky položeno na 
nahrávku a přestane se otáčet, když bylo dosaženo konce nahrávky. (Když funkce autostop 
aktivní není, talíř se bude otáčet vždy, nezávisle na pozici raménka přenosky.) 

Pozn.: Pokud se vaše vinylová deska zastaví před tím, než je dosaženo konce hudební 
nahrávky, dejte pro tuto konkrétní desku spínač Autostop do pozice OFF. Obecně je toto 
doporučeno pro nahrávky 45 RPM. 

UPOZORNĚNÍ: RCA výstupy proto propojujte pouze se vstupy na linkové úrovni. Pokud 
byste zařízení na linkové úrovni zapojili ke vstupům na úrovni PHONO, mohli byste poškodit 
zesilovač 
 

Přední panel 

 
1. Volume: Nastavení úrovně zvuku pro interní reproduktory a sluchátkový výstup. 
2. USB Port: Přehrávání stop z USB flash drive jednotky nebo nahrávání skladeb na USB 
flash drive. 
3. STANDBY: Stisknutím tohoto tlačítka se přístroj zapíná/vypíná. 
4. Standby LED: Tento LED indikátor svítí, když je přístroj zapnutý. 
5. Phono LED: Tento LED indikátor svítí, když je pomocí tlačítka Source zvoleno Phono. 
6. USB LED: Tento LED indikátor svítí, když je USB zvoleno pomocí tlačítka Source. 
7. SOURCE: Stiskem tohoto tlačítka cyklicky procházíte zdroji pro Phono, USB, AM, FM a 
Aux. 
8. BACK -  Předchozí stopa/procházení vzad: Stiskněte a uvolněte toto tlačítko pro přesun 
na předchozí USB stopu. Stiskněte a uvolněte toto tlačítko pro procházení směrem zpět v 
aktuální skladbě. 
9. Play/Pause: Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání nebo přerušíte přehrávání USB 
stopy. 
10. NEXT - Následující stopa/procházení vp řed: Stiskněte a uvolněte toto tlačítko pro 
přechod na následující  USB stopu. Stiskněte a uvolněte toto tlačítko pro procházení směrem 
vpřed v aktuální skladbě. 
11. Stop: Stisknutím tohoto tlačítka zastavíte přehrávání USB stopy. Stisknutím ukončíte 
nahrávání na USB flash drive. 
12. +10: Stisknutím tohoto tlačítka přeskočíte 10 skladeb vpřed na USB flash drive zařízení. 
13. Rep/Rec (Repeat/Record): Pokud je USB zvoleno jako zdroj, stisknutím tohoto tlačítka 
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se zopakuje aktuálně přehrávaná skladba a dalším stisknutím tohoto tlačítka se opakuje 
poté, co byly přehrány všechny skladby na USB flash jednotce. Pokud je jako zdroj zvoleno 
Phono nebo Aux, stisknutím tohoto tlačítka se spustí nahrávání na připojenou USB flash 
jednotku.  
14. Výstup pro sluchátka: Pro poslech zdroje zvuku zapojte k tomuto výstupu sluchátka 
(prodávají se samostatně). Pokud jsou připojena sluchátka, výstup z interního reproduktoru 
bude utlumen.  
15. Aux In: K tomuto vstupu zapojte výstup zařízení na linkové úrovni, jako je např. 
smartphone, přehrávač médií, tablet, atd. Audio přehrávané tímto vstupem lze rovněž 
nahrávat na připojené USB flash jednotce. 
16. TUNING: Slouží k přesunu na jinou radiovou stanici. 
17. Aux LED: Tento LED indikátor svítí, když je Aux zvoleno pomocí tlačítka Source. 
18. FM LED: Tento LED indikátor svítí, když je FM zvoleno pomocí tlačítka Source. 
19. AM LED: Tento LED indikátor svítí, když je AM zvoleno pomocí tlačítka Source. 
20. SPEAKERS: Hudba ze zvoleného zdroje bude přehrávána prostřednictvím interních 
reproduktorů (pokud nejsou sluchátka zapojena ke sluchátkovému výstupu). 
 
 

Zadní panel  
1. Napájecí vstup Power: 
Sem se zapojuje přiložený 
napájecí kabel. 
2. FM anténa: Tento kabel 
upravte pro lepší příjem radiového vysílání v pásmu FM. Pro AM příjem otáčejte přístrojem 
tak, dokud nedosáhnete co nejlepšího příjmu.  
3. Line Output: Propojte tento výstup k přijímači, zesilovači nebo napájeným reproduktorům. 
Pozn.: Ovladač hlasitosti gramofonu Mustang LP neupraví úroveň hlasitosti, když se používá 
linkový výstup.  
 
 

Nahrávání 
Nahrávání z gramofonu 
1. Zvolte Phono pomocí tlačítka Source. 
2. Vložte USB flash jednotku do USB slotu. 
3. Raménko přenosky položte na požadované místo na nahrávce. 
4. Stiskněte tlačítko  Rep/Rec. 
5. Během nahrávání stiskněte tlačítko Next Track pro vytvoření samostatného audio 
souboru. 
6. Stiskněte tlačítko Stop pro zastavení nahrávání. 
 
Nahrávání ze vstupu Aux 
1. Vložte USB flash jednotku do USB slotu. 
2. Zvolte Aux In pomocí tlačítka Source. 
3. Zapojte své externí audio zařízení a spusťte přehrávání. 
4. Stiskněte tlačítko Record. 
5. Během nahrávání stiskněte tlačítko Next Track pro vytvoření samostatného audio 
souboru. 
6. Stiskněte tlačítko Stop pro zastavení nahrávání. 
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Přehrávání 
Před použitím se prosím ujist ěte: 
• Sundejte ochranný kryt na jehle. Když gramofon nepoužíváte, znovu kryt na jehlu nasaďte.  
• Zkontrolujte, zda se může raménko přenosky volně posunout z opěrky raménka. Pokud 
gramofon nepoužíváte, položte ho znovu na opěrku a zajistěte, aby by ní pevně sedělo. 
 
1. Nastavte zdroj na Phono a zvedněte ochranný kryt gramofonu. 
2. Dejte nahrávku na gramofon, přes středovou jehlu ji položte na talíř gramofonu. 
3. Přepínač rychlosti dejte na 33, 45, nebo 78 rpm (rychlost otáček) v závislosti na nahrávce. 
4. Zvedněte přenosku z opěrky raménka přenosky pomocí Páčky zvednutí/položení a 
pomalu ji přesuňte nad nahrávku.  Talíř gramofonu se začne otáčet.  
5. Raménko přenosky položte na požadované místo na nahrávce. 
6. Jemně snižte raménko přenosky na nahrávku tak, aby začalo přehrávání. 
7. Když je celá deska přehrána, raménko přenosky se automaticky zastaví. Zvědněte 
raménko z desky a dejte ho zpět na opěrku. 
8. Pokud chcete ručně zastavit přehrávání desky, zvědněte raménko z desky a položte ho na 
opěrku kdykoli během přehrávání. 
Pozn.: Nezastavujte talíř či neotáčejte talířem ručně. Pokud byste manipulovali gramofonem 
v okamžiku, kdy není raménko přenosky zajištěno na místě, mohlo by dojít k poškození 
raménka přenosky. 
 
Používání spína če Auto-stop 
Určité typy nahrávek mohou mít oblast automatického zastavení mimo předem danou mez, 
takže gramofon může zastavit ještě před tím, než se dokončí poslední skladba. Pokud k 
tomuto dojde, nastavte spínač Auto-stop do pozice Off. To dovoluje, aby byla deska 
přehrána až do konce, ale nezastaví se automaticky. Musíte ručně zvednout raménko 
přenosky a dát ho zpět na opěrku a poté vypnout gramofon, aby se přestal talíř gramofonu 
otáčet. 
 
Aux In p řehrávání 
1. Nastavte zdroj na Aux In. 
2. Zapojte 1/8” (3.5 mm) stereo audio kabel (není přiložen) ze vstupu Aux In na předním 
panelu gramofonu  Mustang LP k linkovému výstupu nebo sluchátkovému výstupu vašeho 
externího audio zařízení, abyste mohli poslouchat externí zdroj přes interní reproduktory 
gramofonu Mustang LP. 
3. Upravte hlasitost gramofonu Mustang LP na požadovanou úroveň. 
 
Pozn.: Pokud je připojen linkový výstup vašeho externího zařízení, musíte nastavit pouze 
ovladač hlasitosti systému. Pokud je připojen sluchátkový výstup externího zařízení, bude 
možná třeba nastavit ovladač hlasitosti jak na externím zařízení, tak na gramofonu Mustang 
LP, abyste dosáhli požadované hlasitosti.  
 
USB Flash Drive p řehrávání 
Z USB flash jednotky je možné přehrávat následující typy souborů: MP3, WAV a WMA. 
Přehrávání souboru: 
1. Zapojte USB flash jednotku k USB portu. 
2. Nastavte zdroj na USB. Přístroj spustí přehrávání. 
3. Stiskněte tlačítko Stop pro zastavení přehrávání. 
Pozn.:  Mějte prosím na paměti, že toto zařízení umí číst pouze USB flash jednotky formátu 
FAT32, které mají kapacitu 32GB nebo méně. 
Pozn.:   Pokud USB flash jednotka obsahuje více než 999 souborů ve složce, soubory nad 
číslo 999 nebudou správně zobrazeny na displeji. 
Uspořádejte soubory do složek tak, aby bylo ve složkách maximálně 999 souborů na složku. 
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Poslech rádia 
1. Nastavte zdroj na požadovanou frekvenci (AM nebo FM). 
2. Zvolte požadovanou radio stanici otáčením ovladače Tuning. 
3. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň. 
Pozn.:   Přijímač má vestavěnou FM anténu, která visí ze zadního panelu. Pro co nejlepší 
příjem musí být tento kabel plně roztažen. 
 

Technické specifikace 
Výkon výstupu reproduktoru   1.2W x2 (špička), 0.6W x2 (RMS) 
Výstupní úroveň     500mv @ 1 kHz 
Impedance     4 Ω 
Frekvenční odezva    60 – 20,000 Hz 
Systém pohonu    řemenem 
Cartridge:     Keramická stereo 
Stylus:     Kónický, s diamantovým hrotem (přiloženo), rovněž k 
     dispozici na ionaudio.com. 
 Náhradní cartridge/stylus lze zakoupit kontaktováním ION Audio Parts Dept. na 401-
658-3743 (U.S.) nebo posláním emailu na parts@ionaudio.com. 
Formát MP3 záznamu    128 kB/s, 44.1 kHz, 16 bit 
Podporované soubory USB flash jednotky Typy MP3, WAV, WMA 
Napájení:     120V AC, 60 Hz (US/CA), 240V AC, 50 Hz (EU/UK) 
Příkon:     14W 
Rozměry:     342,9 mm x 375,9 mm x 104,1 mm (š x h x v) 
Hmotnost:     3,5 kg 
 
Ochranné známky a Licence 
ION Audio je obchodní známkou ION Audio, LLC, registrovanou v USA a dalších zemích. 
Všechny ostatní produkty a názvy společností jsou ochrannými značkami nebo 
registrovanými ochrannými značkami svých vlastníků. 
 

 
 

DISTRIBUCE ČESKÁ REPUBLIKA 
Praha Music Center, s.r.o. 

Ocelářská 937/39 
190 00 Praha 9 

Zelená linka (volání zdarma) tel. 800 876 066 
http://www.pmc.cz 

 
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS PMC 

Praha Music Center, s.r.o. 
Rakovnická 2665 

440 01 Louny 
Tel.: +420226011197 

Email.: servis@pmc.cz 
 


