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MANUAL DE FUNCIONAMENTO
 
Introdução
 
Obrigado por adquirir o Pro200BT. Na ION, seu entretenimento é tão importante para nós quanto para você.
 É por isso que projetamos nossos produtos com uma coisa em mente, tornar sua vida mais divertida e conveniente.

 
 
Conteúdo da caixa
 
Pro200BT 

Adaptador de Energia (Bivolt)

Tapete Borracha

Adaptador 45 RPM  

Cabo RCA 

Cabo USB  

Link para donwload do Software 

Guia rápido

Manual
 
 
Suporte 
 

requisitos, informações de compatibilidade, etc.)  visite o site ionaudio.com
 Para suporte adicional ao produto, visite ionaudio.com/support
 
 

 
Itens não listados em “Conteúdo da caixa” são vendidos separadamente

Pro200BT  
Painel traseiro

Caixa de som

Tomada

Computador

http://www.ionaudio.com
http://www.ionaudio.com/support
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Características
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1.  Prato: Coloque o tapete aqui e, em seguida, coloque seu disco.

2.  Braço: O braço �xo pode ser levantado e abaixado com a mão ou usando
 a alavanca para subir / descer.

3.  Trava Braço: A trava de braço é projetada para travar e  proteger o braço quando não estiver em uso.

4.  Alavanca Subir / Descer: Use  para levantar e abaixar o braço no disco. 

5.  Contrapeso: Pré-balanceado para fornecer rastreamento adequado para a agulha.

6.  Chave 7”/12” : Ajuste esta chave para selecionar se você está usando um disco de 7 ”ou 12”.

7.  Adaptador 45 RPM: Contém o adaptador de 45 RPM incluído. Quando não estiver usando o
 adaptador, coloque-o neste suporte.

8.  BNotão Bluetooth  
Pressione este botão para iniciar o emparelhamento Bluetooth. O 
LED piscará durante o pareamento com um dispositivo Bluetooth 
e permanecerá em azul sólido depois de totalmente pareado. Se após
 5 minutos nenhum dispositivo Bluetooth for encontrado para 
parear, o transmissor Bluetooth se tornará inativo e o LED Bluetooth
 apaga, quando conectado pressione este botão para desconectar.

9.  Volume: Ajuste de volume no modo bluetooth e fone. 

10.  Saída de Headphone:  Conecte fones de ouvido
 (vendidos separadamente) para ouvir
 seu  vinil. 
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1.  Seletor 33/45 RPM : Ajuste para selecionar o RPM do prato giratório com base no tipo de 
disco que  está usando.

2.  Start /Stop: Pressione para que o braço levante automaticamente, gire sobre o disco

 pressionado durante a reprodução, o braço do aparelho levantará automaticamente
 e retornará à posição de repouso. 
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1.  Saída RCA : O áudio em reprodução é enviado para a saída RCA.

2.  Preamp On/O : 

coloque esta chave (OFF)  (Função para saída RCA)
3.  Saída USB: Use o cabo USB incluído para conectar seu toca-discos ao computador. A conexão USB

 enviará áudio do toca-discos para o computador. Consulte >Operação > usando Pro200BT
 com seu computador,  para obter mais informações. 

4.  Entrada de energia: Use o adaptador de energia incluído para conectar à energia eletrica

5.  Liga/Desliga: Pressione este botão para ligar ou desligar o Pro200BT.

 
 



 
 
Operação
 
Pareando o Pro200BT com uma caixa Bluetooth
 
O Pro200BT tem um transmissor Bluetooth para enviar áudio para caixa de som Bluetooth.
 
1.  

2.  Ligue o toca-discos Pro200BT. Aguarde cinco segundos para que esteja pronto para o
pareamento Bluetooth. 

 

3.  Pressione e solte o botão Bluetooth no Pro200BT para iniciar o pareamento com o seu dispositivo 
Bluetooth. Assim que o Pro200BT estiver conectado ao dispositivo Bluetooth, o LED do Bluetooth 
será azul sólido. Seu dispositivo Bluetooth também deve indicar que está pareado.

Observação: o Pro200BT se conectará a caixa de som Bluetooth que estiver mais próximo a ele.
Se depois de 5 minutos nenhuma caixa de som Bluetooth for encontrado para pareamento, 
o transmissor Bluetooth é desativado e o LED desligará.

 
Nota: O alcance máximo será alcançado ao usar dispositivos com Bluetooth 4.0 ou superior

4.  Reproduza música no toca-discos Pro200BT. Se você estiver conectado a uma caixa de som 
Bluetooth com um botão Play/Pause  e não ouvir som, tente pressionar o botão Play/pause.

5.  Ajuste o volume da caixa de som Bluetooth (se aplicável) ou no botão de volume no
Pro200BT para controlar o nível de saída.

6.  Para desconectar o pareamento, desligue o toca-discos Pro200BT, desligue o modo Bluetooth em sua
caixa de som Bluetooth ou pressione o botão Bluetooth no Pro200BT

 
Nota: Mova outros receptores / caixas de som Bluetooth para fora do alcance do Pro200BT (10m ou mais)
ou desligue-os ao conectar na caixa de som Bluetooth

Reproduzindo um disco
 
1.  Conecte o adaptador de energia incluído ao Pro200BT e use o botão ON / OFF para ligar o

Pro200BT.

2.  Remova a tampa da agulha.

3.  Coloque o tapete na bandeja e, em seguida, coloque um disco. Se estiver usando disco de 45 RPM
coloque o adaptador de 45 RPM no eixo central antes de colocar o disco no prato.

4.  
com o tipo de disco.

5.  Ajuste a chave 7 ”/ 12” para corresponder ao tamanho do disco que você tem no prato.

6.  Pressione o botão Iniciar para que o Pro200BT posicione automaticamente o braço no disco.

7.  
do aparelho levanta automaticamente e retorna à posição de repouso



 
 
Usando o Pro200BT em seu computador 
 
Gravando no seu computador
 
Para gravar música em seu computador, você pode usar o software EZ Vinyl/Tape Converter. O software 
EZ Vinyl/Tape Converter salva as gravações em seu computador. Depois de terminar de converter seu vinil, 
você pode gravar em CD ou em dispositivos de mídia portáteis. Use o link no cartão de download de software
 que acompanha seu toca discos para baixar e instalar o software. Em seguida, siga as instruções na tela.

Para gravar música em seu computador:

1.  Com o EZ Vinyl / Tape Converter instalado em seu computador, use o cabo USB incluído para conectar a porta USB 
do Pro200BT a uma porta USB disponível em seu computador.

2.  

3.  No seu computador, você pode abrir o EZ Vinyl / Tape Converter acessando o Menu Iniciar> Todos
Programas (Windows) ou no menu Aplicativos (macOS).

4.  
música, mova o braço do Pro200BT sobre o disco para iniciar a reprodução.
Observação: para ouvir uma gravação enquanto ela está tocando, ouça pelos alto-falantes do
 computador (consulte Reprodução), pareie o Pro200BT com uma caixa de som Bluetooth
 (consulte Como parear o Pro200BT com uma caixa de som Bluetooth) ou conecte a saída RCA do Pro200BT 

5.  Quando você terminar de gravar, levante o braço do Pro200BT do disco e retorne para seu 
descanso  de braço

Visite ionaudio.com/computer-optimization para obter mais informações sobre como otimizar seu computador
para áudio.
 
 

 
Windows XP 

> Som e Dispositivos de áudio. Clique na guia Áudio. Em Gravação de som, selecione Pro200BT como o
aparelho padrao.
 

Windows Vista 

> Hardware e Som> Som. Clique na guia Gravação e selecione Pro200BT como o dispositivo padrão.

Windows 7 /Windows 8 /Windows 10 

Clique em Menu Iniciar> Painel de Controle> Som. Clique na guia Gravação e selecione Pro200BT como
o dispositivo padrão.
 

macOS 

Clique no ícone “Apple” no canto superior esquerdo e clique em Preferências do Sistema> Som. Clique na guia Entrada.
No menu, selecione Pro200BT como o dispositivo.

http://www.ionaudio.com/computer-optimization


 
 
Reprodução
 

Durante ou depois de gravar música do Pro200BT para o seu computador, você pode ouvir a música através 
dos alto-falantes internos do seu notebook ou através de caixa de som ou fone de ouvido conectados ao computador.

Note: O Pro200BT não pode ser usado como dispositivo de reprodução de áudio do computador.
 

reproduzir a música do seu computador.
 
 

 
Windows XP 

> Som e Dispositivos de áudio. Clique na guia Áudio e em Reprodução de som, selecione a placa de som como 
dispositivo padrão.
 

Windows Vista 

> Hardwaree Som> Som. Clique na guia Reprodução e selecione a placa de som do seu computador como 
dispositivo padrao.
 

Windows 7 /Windows 8 /Windows 10   

Clique em Menu Iniciar> Painel de Controle> Som. Clique na guia Reprodução e selecione a placa de som como
 dispositivo padrão.
 

macOS 

Clique no ícone “Apple” na parte superior esquerda e clique em Preferências do Sistema> Som. Clique na  aba saída
No menu, selecione Alto-falantes internos se estiver usando os alto-falantes internos do computador
ou selecione Fones de ouvido se estiver usando caixa de som ou fone de ouvido conectados a saída de fone de ouvido
 do computador.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Solução de problemas
 
Não estou ouvindo nenhum som quando reproduzo disco vinil:

•  Certi�que-se de que o Pro200BT está ligado e que a agulha está no disco.

•  Conecte o conector de fone de ouvido do Pro200BT aos fones de ouvido ou a entrada
 RCA de um aparelho de som ou caixa de som ampli�cada

•  Use o botão de volume para aumentar o nível de saída.

•  Se você estiver reproduzindo música em seu computador:

ç  Certi�que-se de que o volume do software reprodutor de música está alto.

ç  Veri�que se o volume do seu computador está alto.

ç  Desconecte e reconecte o cabo USB que conecta o Pro200BT ao computador.

ç  Certi�que-se de que as caixas de som do computador estejam selecionados como  o 
dispositivo de reproduçãopadrão (consulte Operação> Usando Pro200BT com seu computador
> Con�gurando a placa de som do seu computador como o dispositivo de reprodução padrão).

 

Estou ouvindo um zumbido na caixa de som ou no notebook ao usar o toca-discos:

•  Se você estiver gravando em um notebook, ligue-o em uma tomada de energia aterrada (3- pinos).

•  Se você estiver tocando através de uma caixa de som/sistema, conecte a uma tomada de energia 
aterrada (3- pinos).

 

Meu disco não está tocando na velocidade correta; está muito rapido ou lento.  

•  Certi�que-se de que o Seletor de 33/45 RPM esteja de�nido para a velocidade correta para o seu disco.

 

Se você estiver gravando em um computador:

•  Certi�que-se de que o Pro200BT está ligado e que a agulha está no disco.

•  Certi�que-se de que Pro200BT está selecionado como o dispositivo de gravação padrão do seu computador
 (consulte Operação> Usando o Pro200BT com o seu computador> Con�gurando o Pro200BT como Dispositivo
 de gravação padrão).

•  Desconecte e reconecte o cabo USB que conecta o Pro200BT ao computador.

 

A unidade não se conecta ao meu dispositivo Bluetooth:

•  Mantenha a caixa de som Bluetooth e o Pro200BT o mais próximos possível enquanto tenta
conectar. Certi�que-se de que a caixa de som Bluetooth e o Pro200BT não estejam obstruídos 
por paredes,móveis, etc.

•  Rede�na a conexão Bluetooth no Pro200BT para desconectar o Pro200BT de qualquer outro
dispositivo de áudio e reinicie o processo de pesquisa. Se isso não funcionar imediatamente, desligue
Pro200BT e, em seguida, ligue-o novamente. Consulte Operação> Paremaento do Pro200BT
 com uma caixa de som Bluetooth .

•  Rede�na a conexão Bluetooth em sua caixa de som desligando e ligando o Bluetooth novamente.



 
 

Informações
 
Especi�cações
 

Tipo de toca-discos Belt-driven 

Tipo de motor Motor DC isolado

Velocidades 33�  / 45 RPM 

Nível de saída 100–400 mV 

Vibração 0.2% ou menos

Cartucho de Substituição

Energia

CZ-800-10 

12V DC, 500mA 

Conexões RCA  ou Bluetooth

Dimensões
Largura x Profundidade x Altura) 424 x 359 x 129 mm 

Peso:
2.8 kg 

 
As especi�cações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O Alcance do Bluetooth é afetado por paredes, 
obstruções e movimento. Para um desempenho ideal, coloque o produto no centro do ambiente e que não 
seja obstruído por paredes, móveis, etc. 

 
 
Marcas Registradas e Licenças
 
ION Audio é uma marca comercial da ION Audio, LLC, registrada nos EUA e em outros países. macOS é uma  
marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países. A marca e os logotipos Bluetooth 
são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela ION Audio é feito sob licença. 
Windows é um marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. 
Todos os outros produtos, nomes de empresas, marcas comerciais ou nomes comerciais são propriedade
 de seus respectivos proprietários.
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