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MAGYAR NYELVŰ

A termék bemutatása:
A KNTTUSB100 egy ultrakompakt kétirányú USB/AUDIO adapter.
Ezzel a készülékkel számítógépen átalakíthatja gramofonlemezen, CDn, hangkazettán 
vagy egyéb analóg audioforráson tárolt felvételeit MP3 vagy WAV formátumúvá. 
Választható audiobemenet: line (vonal) vagy phono, és számítógépes hangkártyaként 
használható: USB/audio line (vonal) kimenet.

Jellemzők:
• RIAA előerősítő áramkör a PHONO IN bemenethez
• Line in (Vonalbemenet) / PreAmp out (Előerősítő kimenet) kapcsoló 
• MM/MC választókapcsoló a különféle hangszedőkhöz
• Windows® vagy Mac® OS alapértelmezett programjaival kompatibilis
• USB busz táplálású
• Az audio mintavételi sebesség akár 48 KHzig is állítható kétcsatornás felvételhez
• Windows® 2000/XP/Vista és Mac® OSX operációs rendszerekkel kompatibilis

Rendszerkövetelmények:
Lemezjátszó
Gramofonlemez 
Számítógép 500 mA tápkapacitású USB portokkal
Rögzítő szoftver

Csatlakozások:

1) USB mini 5érintkezős kimenet
2)  Kapcsoló (Line in (Vonalbemenet) –

PreAmp Out (Előerősítő kimenet)
3) 3,5 mmes jackcsatlakozó
4) MM/MC kapcsoló
5) Phono bemenet (2 db RCA)
6) Földelés
7) LED kijelzés.
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Felhasználási területe: 

• Gramofonlemezek analóg zenei felvételeinek átalakítása digitális formátumúvá

Az alábbi útmutatást követve készítsen felvételt hanglemezről:

PC (Számítógép)

PreAmp Out 
(Előerősítő

kimenet)

Line in 
(Vonalbe

menet)

USB

Előlap

Hátlap

Phono In
(Phono bemenet)

Lemezlejátszó

MM MC

A. Az R, L → 3,5 mmes audiokábellel 
csatlakoztassa a lemezjátszóhoz és az 
USB előerősítőhöz.

B. A lemezjátszó és az USB előerősítő 
illesztetlensége miatti búgás elkerülése 
érdekében ajánlatos a két készülék 
földelési pontjának összekapcsolása.

C. Dugaszolja az USB kábelt a 
számítógépre (vagy notebookra) és az 
USB előerősítőre, ahogyan az ábrán 
bemutatjuk.

 Amint az USB kapcsolatot létrehozta, a 
számítógép az eszközt “USB PREAMP” 
néven automatikusan érzékeli. Ettől 
kezdve használhatja a készüléket a 
számítógéppel.

Kezelése:
A. Csatlakoztassa a lemezjátszót az USB előerősítőhöz.
B. Játssza le a hanglemezt.
C. Állítsa be az MM/MC kapcsolót a különböző típusú hangszedőknek megfelelően.
D. A hangfelvevő szoftverrel indítsa el a felvételt a számítógépre/notebookra.

• PHONO előerősítő (önállóan vagy számítógéppel működtetve):

PC (Számítógép)

PreAmp Out 
(Előerősítő

kimenet)

Line in
(Vonalbe

menet)

USB

Előlap

Hátlap

Phono In
(Phono bemenet)

Lemezlejátszó

MM MC

Amplifier 
(Erősítő)

A. Az R,L → R,L hangkábelt csatlakoztassa 
a lemezjátszóhoz és az USB 
előerősítőhöz.

B. A lemezjátszó és az USB előerősítő 
illesztetlensége miatti búgás elkerülése 
érdekében ajánlatos a két készülék 
földelési pontjának összekapcsolása.

C. Az USB → mini USB kábellel kapcsolja 
össze a számítógépet és az USB 
előerősítőt.  Ügyeljen arra, hogy a 
csatlakoztatás megfelelő legyen, mert az 
USB előerősítő az USB porton keresztül 
kap áramot. 

D. A 3,5 mmes → audio R, L kábellel 
kapcsolja össze a “Line In/PreAmp Out”  
(Vonalbemenet/Előerősítőkimenet) 
portot és a sztereó erősítő audio R, L végét.
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E. Az USB előerősítő csúszkáját helyezze “PreAmp Out” (Előerősítőkimenet) állásba.

• Vonalbemenetfelvétel:

PC (Számítógép)

PreAmp Out 
(Előerősítő

kimenet)

Line in
(Vonalbe

menet)

USB

Előlap

Hátlap

MM MC

CD lejátszóEzzel az USB előerősítővel vonalbemeneti 
jelet vehet audioforrásról (pl. CDről). 

A. A 3,5 mmes → audio R, L kábellel 
kapcsolja össze a CD lejátszót és az 
USB előerősítőt, ahogyan az ábrán 
bemutatjuk.

B. Vegye az USB A → mini 5 kábelt. 
Kapcsolja össze vele a számítógépet 
vagy notebookot és az USB előerősítőt, 
ahogyan az ábrán bemutatjuk.

• Ha az audio készüléke csak a 3,5 mmes sztereó kimenetet támogatja:

A. Szerezzen be egy 3,5 mm → 3,5 mmes kábelt (nincs tartozékként mellékelve), egyik 
végét dugaszolja az USB előerősítő “Line In/PreAmp Out” (Vonalbemenet/Előerősítő
kimenet) portjára, másik végét pedig az audio készülék 3,5 mmes kimenetére.

B. Az USB előerősítő csúszkáját helyezze “Line In” (Vonalbemenet) állásba.

Kezelése:
A. Kapcsolja lejátszásra az audio készüléket.
B. Most már indíthatja az audiojel felvételét a számítógépre vagy notebookra.

Hibaelhárítás:

1. Ha a számítógép nem találja az USB előerősítőt:
a. Ellenőrizze, megfelelőe a kapcsolat.
b. Kapcsolja az USB előerősítőt ismét az USB portra, majd ellenőrizze az automatikus 

érzékelési funkciót. (Amint a számítógép érzékeli a készüléket, a LEDnek világítania 
kell.)

2. A számítógépre milyen minimális követelmény vonatkozik?
USB porttal és 500 mA tápkapacitással ellátott számítógép elegendő.

3. Miért nem működik a PreAmp OUT (Előerősítőkimenet)?
a. Ellenőrizze, megfelelőe a kapcsolat.
b. Ellenőrizze, “PreAmp OUT” (Előerősítőkimenet) állásba vane helyezve a csúszka.

4. Milyen felvevő programot használhatok?
Használja az operációs rendszerén már meglévő felvevő programot, vagy töltsön le az 
internetről ingyenes audio programokat.
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Megfelelőségi nyilatkozat

Mi,
a Nedis B.V. vállalat, címünk:
De Tweeling 28
5215MC ’sHertogenbosch
Hollandia
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Kijelentjük, hogy a termék, amelynek:
Gyártmánya: König Electronic
Típusa: KNTTUSB100
Megnevezése: AUDIO/PHONO ADAPTER, USB

Megfelel az alábbi szabványoknak:
EN 55022, EN 55024, EN 6100032, EN 6100033
IEC 6100042, IEC 6100043, IEC 6100044, IEC 6100045
IEC 6100046, IEC 6100048, IEC 61000411

Megfelel továbbá az Európai Unió 89/336/EGK, 92/31/EGK és 93/68/EGK irányelveinek.

‘sHertogenbosch, 2008. október 01.

Mrs. J. Gilad
értékesítési igazgató

Megfelelőségi nyilatkozat.
Egyetértek és elfogadom a Nedis B.V. Hollandia által adott nyilakozatot.

Jacob Gilad
HQNedis kft.
ügyvezető igazgató
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Biztonsági óvintézkedések:
A terméket víztől és párától védje.

Karbantartás:
Csak száraz ronggyal tisztítsa. Ne használjon tisztító és súrolószereket.

Jótállás:
Nem vállalunk jótállást és felelősséget a terméken végzett változtatás vagy módosítás 
miatt vagy a termék helytelen használata miatt bekövetkező károkért.

Általános tudnivalók:
A kivitel és a műszaki jellemzők előzetes értesítés nélkül is változhatnak. 
Minden logó, terméknév és márkanév a tulajdonosának márkaneve vagy bejegyzett 
márkaneve, és azokat ennek tiszteletben tartásával említjük.

 Figyelem:
Ezt a terméket ezzel a jelöléssel láttuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznált 
elektromos és elektronikus termékeket tilos az általános háztartási hulladékhoz 
keverni. Erre a célra különálló gyűjtőrendszerek állnak rendelkezésre. 

Copyright © 
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ENGLISH

Introduction:
The KNTTUSB100 is an ultra compact bidirectional USB/AUDIO adapter. 
Convert your vinyl, CDs, audio cassettes or any other analogue audio source to MP3 or 
WAV on your PC. Switchable audio input: line or phono and it can be used as PCsound 
card: USB/audio line output.

Features: 
• RIAA preamplifier circuit for PHONO IN
• Line in / PreAmp out switch 
• MM/MC selection for different phonograph cartridges
• Compatible with Windows® or Mac® OS default drivers
• USB bus powered
• Audio sampling rates can be set up to 48 KHz for 2 channel recording
• Compatible with Windows® 2000/XP/Vista and Mac® OSX

System Requirements: 
Turntable
Phonograph disk 
Computer with USB ports and 500 mA powering capacity
Recording software

Connections:

1) USB mini 5pin Out connection
2) Switch (Line in  PreAmp Out)
3) 3.5mm jack connection
4) MM/MC switch
5) Phono in (2xRCA)
6) Grounding
7) LED indication.
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Application: 

• Convert analogue music on phonographic disk to digital format.

Follow the description to record music from a vinyl record.

PC

PreAmp 
Out

Line 
In

USB

Front

BACK

Phono In

Phonograph player

MM MC

A. Connect the R,L → R,L cable to the 
turntable and USB preamplifier.

B. In order to prevent a HUM noise caused 
by mismatching of the turntable and 
USB preamplifier, it is recommended that 
the user connects the grounding cable 
between the 2 devices.

C. Connect the USB cable to the PC (or 
notebook) and USB PreAmp as the 
illustration shows.

 When the USB connection is ok, the PC 
will autodetect this unit as “USB 
PREAMP”. You can then start to use this 
device on your computer

Operation:
A. Connect the turntable to the USB preamplifier
B. Play the vinyl record
C. Select the MM/MC position for the different types of pickup heads for turntables
D. Now you can start recording with your audio grabbing software on a PC /notebook

• PHONO preamplifier (Stand Alone or operated with PC at the same time):

PC

PreAmp 
Out

Line 
In

USB

Front

BACK

Phono In

Phonograph player

MM MC

Amplifier

A. Connect the audio cable R,L → R,L to 
the turntable and USB PreAmp.

B. In order to prevent a HUM noise caused 
by mismatching of the turntable and 
USB preamplifier, it is recommended that 
the user connects the grounding cable 
between the 2 devices.

C. Get the USB → mini USB cable and 
connect your PC and the USB PreAmp.  
Please make sure the connection is 
good because the USB preamplifier is 
powered via the USB port. 

D. Connect the 3.5mm → Audio R, L cable, 
and connect the “Line In/PreAmp Out” 
port and the Audio R,L end to your stereo 
amplifier.

E. Set the slide on the USB preamplifier to the “PreAmp Out” position
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• Linein grabbing:

PC

PreAmp 
Out

Line 
In

USB

Front

BACK

MM MC

CD PlayerYou can use this USB Pre Amp to rip a 
Linein signal from an audio device such 
as CD 

A. Connect the audio cable R,L → 3.5mm 
to your CD player and USB preamplifier 
as the illustration shows.

B. Take the USB A → mini 5 cable. Connect 
your PC or notebook to the USB 
preamplifier as the illustration shows.

• If your audio device only supports 3.5mm stereo output:

A. Buy a 3.5mm → 3.5mm cable (not included), connect one end to the “Line In/PreAmp 
Out” port on the USB preamplifier and the other to the 3.5mm output of your audio 
device.

B. Set the slide position on the USB preamplifier to “Line In”

Operation:
A. Power on and play your audio device
B. You can now start to rip the audio to your PC or notebook

Trouble shooting:

1. If the computer does not detect the USB preamplifier
a. Please make sure the connection is correct.
b. Please reconnect the USB preamplifier to your USB port, and then check the auto

detection function. (When the unit is detected, the LED light should be on)

2. What are the minimum system requirements?
A computer with an USB port and with 500mA powering capacity is sufficient.

3. Why is the PreAmp OUT not working?
a. Please make sure the connection is correct.
b. Please make sure the slide position is set to “PreAmp OUT”.

4. What kind of recording program can I use?
Please use the existing recording program in your OS or try to download free audio 
programs from the Internet.
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Declaration of conformity

We,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC ’sHertogenbosch
The Netherlands
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Declare that product:
Brand: König Electronic
Model: KNTTUSB100
Description: AUDIO/PHONO USB ADAPTER

Is in conformity with the following standards
EN 55022, EN 55024, EN 6100032, EN 6100033
IEC 6100042, IEC 6100043, IEC 6100044, IEC 6100045
IEC 6100046, IEC 6100048, IEC 61000411

And complies with the requirements of the European Union Directives 89/336/EEC, 
92/31/EEC and 93/68/EEC.

‘sHertogenbosch, 01 October 2008

Mrs. J. Gilad
Purchase Director
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Safety precautions:
Do not expose the product to water or moisture.

Maintenance:
Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:
No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the 
product or damage caused due to incorrect use of this product.

General:
Designs and specifications are subject to change without notice. 
All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their 
respective holders and are hereby recognized as such.

Attention:
This product is marked with this symbol. It means that used electrical and 
electronic products should not be mixed with general household waste. There 
is a separate collections system for these products. 

Copyright © 


