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1. Plak çalar 
2. 45 RPM Adaptör tutacağı 
3. Müzik kolu 
4. Müzik kolu klipsi 
5. Müzik kolunun kaldırılması / indirilmesi 
6. 33/45/78 Devir Hız Düğmesi 
7. Otomatik durma düğmesi 

 
 



 

 

 
1. Ses kontrol 
2. Program düğmesi 
3. Mod seçme düğmesi 
4. Sil düğmesi 
5. USB Kayıt düğmesi 
6. Görüntüleme ekranı 
7. Geri atla 
8. İleri atla 
9. Durdur /USB 
10. Çal / duraklat 
11. Radyo frekans seçici  
12. İşlev seçici  
13. CD Çalar 
14. CD koyma yerini açma / kapama 
15. FM mono / FM stereo seçici 
16. Kulaklık çıkışı jakı 
17. Aux giriş Jakı 
18. USB bağlantı noktası 
19. Güç göstergesi LED’i 
20. Stereo göstergesi LED’i 
21. IR alıcı LED’i 

 



 

 

Güvenlik Bilgisi 
 

 
GPO Chesterton ürününü kullanmaya başlamadan önce aşağıdaki 

güvenlik bilgilerini okuyunuz. Bu kullanıcı kılavuzunu ilerde tekrar  

bakabilmek için saklayınız: 

• Temizleme: Ürünün fişini prizden çıkarın. Nemli bir bez yardımıyla 

ürünü temizleyebilirsiniz.   

• Ekler: GPO Retro tarafından tavsiye edilmeyen herhangi bir ek 

ürünü kullanmayınız. 

• Su ve Nem: Küvet ya da mutfak lavabosu gibi duran su bulunduran 

ortamlardan ürünü uzak tutunuz. Ayrıca nemli ortamlar nedeniyle 

ürün zarar görebileceğinden kuru ortamlarda bulundurulması 

gerekmektedir. 

• Isı: Ürünü aşırı ısı üreten radyatör, ocak gibi ısı kaynaklarından 

uzak tutunuz. 

• Yerleştirme: Ürünü kullanmaya başlamadan önce sabit ve 

düz bir yüzeye yerleştirildiğinden emin olunuz. 

• Taşıma: Üründe herhangi bir hasardan korumak için hareket 
ettirirken dikkatli olunuz. 

• Havalandırma: Ünitenin düzgün havalandırılabilmesi için ürün 

üzerindeki açık alanlar ve yuvalardan hiçbirinin kapatılmaması 

gerekir. Ürünü kapalı bir rafa koymak bu havalandırmayı 

engelleyebilir. 

 

• Güç: Ünitenin uygun bir prize ve adaptöre takıldığından emin 

olun. Kablonun sıkışmadan, yıpranmayacak ve hasar 

görmeyecek bir şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz. Duvar 

prizlerini ya da uzatma kablolarını aşırı yüklemeyiniz. 

• Daha fazla yardım ve teknik destek önerileri için kılavuzun sorun 

giderme ve ürün desteği bölümlerine bakabilirsiniz. 



 

 

 
 
 
 

Ürün Ambalajının Açılması 
 
Ürün paketi aşağıdakileri içermektedir: 

• 1x T298-KD GPO Chesterton 
• 1x Uzaktan Kumanda 
• 1x DC Güç Kablosu 
• 1x Manual 

Ambalaj içindekileri çıkarırken dikkatli olunuz. Bu kullanıcı kılavuzunu 

ileride tekrar bakabilmek için saklayınız. 

Ünite için bir yer belirlerken eğimli, doğrudan güneş ışığını alan ya da 

nemli ortamlardan kaçınınız.  

Havalandırma deliklerinin tümünü açık tutun ve cihazın üzerine 

herhangi bir şey yerleştirmeyin. Aksi takdirde ürününüz zarar görebilir. 

Pikap iğnesi koruma aparatını yalnızca kullanım sırasında çıkartınız. 

Bu şekilde pikap iğnesi kullanım dışındaki durumlarda koruma altında 

olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lütfen Dikkat: Kullanım öncesi iki adet AAA pil (paket içeriğinde 
bulunmuyor) yerleştiriniz. 

 
 
 

Güç 

 
Durdur CD/USB 

Kayıt 

Oynat/Durdur/ 

Çift 

Geri 

 
Program 

 
Silme 
 

Dosya İleri 
 

İleri 
 
Dosya Geri 
 

Mod 

 
Numara 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Uzaktan kumandayı kullanabilmek için kontrol biriminin ön panelinde 

bulunan sensöre gelin ve oradaki düğmeye basınız.  

Kontrol ve sensör arasında engel bulunmadığından emin olunuz ve güçlü 

ışıklara maruz kalmasını engelleyiniz 

 



 

 

Oynatma 
 
GPO Chesterton’u pikap, cd çalar, kaset çalar ve radyo olarak 

kullanabilirsiniz. AUX IN işlevi sayesinde ünitenin dahili olan 

hoparlörlerini kullanarak müzik dinleyebilirsiniz. 

 

Kaset Oynatma 

1. İşlev seçim düğmesini kaset kapalı olarak ayarlayınız. 
2. Kasetin kalın tarafı sağa gelecek şekilde kaseti yuvasına 

yerleştiriniz. 

3. Oynatma otomatik olarak başlayacak 
4. Kaseti ileri sarmak için Eject / Fast Forward tuşunu yarıya 

kadar aşağı itin. Oynatmaya devam etmek için tuşu bırakın. 

5. Kaseti çıkarmak için Eject/Fast Forward tuşunu itin. 

Pikap Oynatma 

1. Pikapın toz kapağını kaldırın, iğne koruyucuyu çıkarın ve iğne 

kolu kilidini açın 

2. Fonksiyon olarak Phono/Aux In ayarlayınız. 
3. Plağınızı plak bölümüne yerleştiriniz. 
4. Plağınızın hızına göre hız seçicisini 33,45 ya da 78 rpm olarak 

ayarlayın. 
5. Plak kolunu yavaşça yerinden kaldırarak plağınızın üzerine 

taşıyın. Plak dönmeye başlayacaktır.  
6. Kayıt bittikten sonra müzik kolu otomatik olarak duracaktır.  

Müziği manuel olarak durdurmak için müzik kolunu kaldırın.  

Otomatik Durdurma Anahtarı Çalışması: Bazı plaklar parça 

tamamlanmadan önce otomatik durma alanına sahip olduğundan 

durabilir.  Bu durumda Auto-Stop tuşunu kapalı hale getirin ve parça 

bittikten sonra plağı el ile durdurun. 

 
Aux-In Girişinden Oynatma 

1. Fonksiyon seçicisini Phono/Aux In olarak ayarlayınız. 



 

 

2. 3.5mm ses kablosu yardımıyla cihazın ön bölümündeki 

AUX IN girişini harici bir kaynağa bağlayabilir ve harici 

kaynaktaki parçalarınızı cihazından dinleyebilirsiniz. 

3. Ses seviyesini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 

 
 

CD Oynatma 

The GPO Chesterton ses ve veri CD’lerinden MP3, WAV ya da WMA 

dosyalarını çalabilir. CD içindeki klasörde bulunan parçaları maksimum 

999 adet olacak şekilde düzenleyiniz. 

1. Fonksiyon seçicisini CD/USB olarak ayarlayınız. 
2. CD kapağının Open/Close düğmesine basarak cd tepsisini 

açın. 
3. CD tepsisinin içine CD’yi yerleştirin. 
4. CD tepsisini kapatın CD otomatik olarak çalmaya başlayacaktır. 
5. Aynı parçayı tekrar dinlemek için Mode düğmesine bir kez 

basın. LED ekranda “ONE” yazısını göreceksiniz. 

6. CD’nin tamamını tekrar çalmak için Mode düğmesine iki kez 

basın. LED ekranda “ALL” yazısını göreceksiniz. 

7. Tekrar oynatmayı iptal etmek için Stop düğmesine basınız. 



 

 

GPO Chesterton CD’nizdeki şarkıları programlamanıza olanak 

sağlamaktadır: 

 

1. CD oynatmayı durdurmak için Stop düğmesine basınız. 
2. Program düğmesine basınız. 
3. Parçanın saklanacağı yeri belirlemek için 

Backward/Forward düğmesine basınız. (örn. 1, 2, 3) 

4. İlk programlanan parçada oynatmayı sürdürmek için Play / 

Pause tuşuna basın.  

5. Programlanan kaydı silmek için disk oynatılırken Stop 

düğmesine iki kez basın. 

 

USB Flash Sürücüsü Oynatma 

The GPO Chesterton USB flash sürücüsü ile AAC/M4A, AIFF/AIF, MP3, 

WAV, WMA dosya türlerini oynatabilmektedir. USB içerisinde bulunan 

parçaları maksimum 999 olacak şekilde düzenleyiniz. Cihazın yalnızda 

FAT32 format ile 32 GB ve altını okuyabileceğini unutmayınız. 

1. Fonksiyon seçicisini CD/USB olarak ayarlayınız. 
2. USB flash sürücüsünü USB portuna bağlayınız. 
3. USB moduna geçmek için Stop/USB düğmesine iki 

saniye basılı tutunuz. 

4. Parçaların toplam sayısı ekranda belirecek ve oynatma 

otomatik olarak başlatılacaktır. 

5. Oynatmayı durdurmak için Stop düğmesine basınız. 

 
 

 
 
 



 

 

FM mono/FM stereo Radyo Dinleme 

1. En iyi radyo frekansını elde etmek için FM antenini çıkartın ve 
uzatın. 

2. Fonksiyon seçicisini Radio olarak ayarlayınız. 
3. İstediğiniz frekansı FM mono/FM stereo düğmesi ile seçiniz. 
4. Tuner düğmesini kullanarak istediğiniz radyo istasyonunu seçin. 
5. Radyoyu kapatmak için fonksiyon seçiciyi OFF olarak ayarlayınız. 

 
 

Hat Çıkışı 

1. Line Out çıkışına harici amfinizin Aux In çıkışına bağlayınız ve 

soket ile jak renklerinin uyumuna özen gösteriniz.  

2. Amfinizin açık olduğundan emin olun ve ses şiddetini buna göre 
ayarlayın. 

 
 

Kulaklık 

Kulaklık ile müzik dinlemek için kulaklığı kulaklık çıkışına bağlayın 

ardından seçtiğiniz müziği daha önce açıklandığı gibi 

dinleyebilirsiniz. 

 

Harici Hoparlörler 

Harici hoparlörleri GPO Chesterton’a bağlamak için ünitenin arkasında 

bulunan harici hoparlör jakını kullanabilirsiniz. 

Ünite 10 dakika boyunca bir ses sinyali almazsa otomatik olarak 

bekleme moduna geçer. Bu durumda cihazı kapatın ve tekrar açın. 

 
 



 

 

Kayıt 
 
CD, MPS Diski, LP, FM radyo, kaset ya da ünitenin Aux girişinden USB 

flash sürücüsüne kayıt yapabilmek için GPO Chesterton’u 

kullanabilirsiniz.  

 

CD’den Kayıt 

1. CD’nizin kopya korumalı olmadığından emin olduktan sonra 
CD’yi yuvasına takın. 

2. Fonksiyon seçicisini CD/USB olarak ayarlayınız. 
3. USB flash sürücüsünü USB portuna takınız. 
4. Record düğmesine basın. REC yazısı ünite ekranında üç 

kez yanıp sönecek ve ONE yazısı yerini alacaktır. 

5. Tek bir parça (ONE) ya da CD’deki tüm parçaları (ALL) 

kaydetmek için Backwards/Forwards düğmesine basın. 

6. Onaylamak için Record düğmesine basınız. Ünite sırayla 

kayıtların kaydedildiğini belirtmek için REC ve parça 

numarasını görüntüleyecektir. 

7. Kaydı durdurmak için Stop düğmesine basınız. 
 

MPS Diskinden Kayıt 

1. Diski CD yuvasına takınız. 
2. Fonksiyon seçicisini CD/USB olarak ayarlayınız. 
3. USB flash sürücüsünü USB portuna takınız. 
4. Record düğmesine basınız. REC yazısı ünite ekranında üç 

kez yanıp sönecek ve ONE yazısı yerini alacaktır. 

5. Tek bir parça (ONE) ya da CD’deki tüm parçaları 

(ALL) kaydetmek için Backwards/Forwards 

düğmesine basın. 

 



 

 

6. Onaylamak için Record düğmesine basınız. Ünite sırayla kayıtların 

kaydedildiğini belirtmek için REC ve parça numarasını 

görüntüleyecektir. 

7. Kaydı durdurmak için Stop düğmesine basınız. 

 
 

Plaktan Kayıt 

1. Plağınızı plak bölümüne yerleştiriniz. 

2. Fonksiyon seçicisini Phono/Aux In olarak ayarlayınız. 

3. USB flash sürücüsünü USB portuna takınız. 

4. Kayıt için plak kolunu plağın üzerine indiriniz. 

5. Record düğmesine basın. REC yazısı ünite ekranında üç kez yanıp 

sönecek. 

6. Ünite plağın kaydedildiğini belirtmek için ekranda dönüşümlü olarak 

REC ve PHO yazılarını gösterecektir.  

7. Kaydı durdurmak için Stop düğmesine basınız. 

 
 

Radyodan Kayıt 

1. Fonksiyon seçicisini radyo olarak ayarlayınız. 

2. USB flash sürücüsünü USB portuna takınız. 

3. Tercih ettiğiniz FM istasyonunu seçiniz.  

4. Record düğmesine basın. REC yazısı ünite ekranında üç kez yanıp 

sönecek. 

5. Kaydı durdurmak için Stop düğmesine basınız. 

 
 


