
 

 

 
 

 
 

Mustang LP 
                     Plakçalar 
 

 
Hızlı Başlangıç Klavuzu (Türkçe) 
 
Kutu İçeriği 
 
Mustang LP (Plakçalar) 
Toz Kapağı 
45 RPM Adaptör 
Hızlı Başlangıç Kılavuzu 
Garanti Belgesi 
 
Önemli Bilgilendirme ve Uyarılar 
 
İthalatçı Firma: Net Aksesuar Bilişim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 
Adres: Sultan Selim Mah. Turan Sk. No:21/3 İpek İş Merkezi 34415 Kağıthane – İSTANBUL 
Tel: 0212 281 54 44 
Fax: 0212 281 56 81 
e-posta: info@netbilisim-tr.com 
www.netbilisim-tr.com 
 
Üretici Firma: ION Audio, LLC 
Adres: 200 Scenic View Drive Suite 201 Cumberland, RI 02864 . U.S.A. 
Tel: 1-401-658-3743 
www.ionaudio.com 
 

• Bu cihazdaki döner tabla, müzik çaldığı sırada en iyi performansı alabilmek için ürünün 
gövdesine amortisörlü bir sistemle monte edilmiştir. Bu üretimden kaynaklı bir sorun 
değildir. 
 

• Ürünü kullanmadan önce lütfen bu başlama kitapçığını okuyunuz. Bu ürünün kaydını 
yapmak, ürün hakkında güncel bilgi almak ve uyumluluk bilgisine ulaşmak için 
www.ionaudio.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
 

• Ürün ile ilgili tüm yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin  temin edileceği 
yerlere ilişkin güncel iletişim bilgilerine www.netbilisim-tr.com sitesinden ulaşabilirsiniz. 
 

• Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde, üzerine ağırlık 
gelmeyecek şekilde taşınmalıdır. 
 

• Kullanım hatalarını önleme ve oluşabilecek hataların çözümü için bkz. Problem Giderici  
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• Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır. 
• Tüm yetkili servis istasyonu bilgileri Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sisteminde 

yer almaktadır. 
• Bakım ve onarım için ithalatçı firma ile irtibata geçiniz. Ürün hafif nemli bir bezle 

temizlenebilir.  
• Ürün için periyodik bir bakım gerekmemektedir. Gerekirse yetkili servis ile görüşülebilir.  

 
 

AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDA ÜRÜN GARANTİ DIŞINDA KALIR: 
1. Arıza, yere düşürmek gibi uygunsuz, kötü ve dikkatsiz kullanımdan kaynaklanmışsa. 
2. Arızaya, yangın ve benzeri doğal afetler sebep olmuşsa 
3. Yetkili firma personeli dışında birisi cihaza müdahale etmişse. 
4. Servis talebinde bulunulurken bu garanti belgesi yoksa. 
5. Garanti belgesi eksik doldurulmuşsa veya firma kaşesi yoksa. 

 
 
 
 

 
Hızlı Kurulum 
 
Bağlantı Diyagramı  
 
Aşağıdaki modeller ayrı olarak satılmaktadır, kutu içinden çıkmamaktadır. 
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Özellikler 
 
Üst Panel 
 
1. Platter: Plağınızı buraya yerleştiriniz.  
2. 45 RPM Adapter Holder: 45’lik 

plakları tutmayı sağlar. Kullanmadığınız 
zaman plakçalarınız üzerindeki 
yuvasında muhafaza ediniz.  

3. Tonearm: El ya da yükseltme/alçaltma 
kolu ile hareket ettirilir.  

4. Arm Clip: Müzik kolunun korunmasını 
sağlar.  

5. Raise / Lower Lever: Müzik kolunun 
yükseltilmesini ya da alçaltılmasını 
sağlar. 

6. 33 / 45 / 78 Switch: Plakçalarınızın 
dönüş hızını ayarlamanızı sağlar. 
Note: 78 Rpm kayıt oynatılırken en iyi sonuç için, 78 
pikap iğnesi kullanılır. ( ayrı satılır.) 

7. Autostop switch: Otomatik durdurma fonksiyonunu 
açıp kapamayı sağlar. Eğer plakçalarınız otomatik kapanma durumunda ise müzik kolu plağın 
sonuna geldiği zaman plakçalarınız otomatik olarak durur. Eğer bu fonksiyon kapalı ise müzik kolu 
plağın sonuna gelse bile plakçalarınız çalışmaya devam eder. 
 
Not:  Bazı özel plaklarda (özelikle 45’lik plaklarda karşılaşılabilir) Autostop fonksiyonu aktifken 
plakçalar plağın sonuna gelmeden durabilir. Bu tür plakları çalarken Autostop fonksiyonunu kapalı 
durumda tutunuz. 

 
Ön Panel 

1. Ses: Dahili hoparlörler ve kulaklık çıkışı için ses seviyesini ayarlar. 
2. USB Bağlantı Noktası: USB belleğinizdeki parçaları çalmak ya da çalan parçaları USB belleğinize 

kaydetmek için kullanılır.  
3. Standby: Cihazı açık/kapalı konuma geçirir.  
4. Standby LED: Cihaza güç geldiğinde bu LED yanar.  
5. Phono LED: Source tuşu yardımıyla Phono kaynağı seçildiğinde bu LED yanar. 
6. USB LED: Source tuşu yardımıyla USB kaynağı seçildiğinde bu LED yanar. 
7. Source:  Phono, USB, AM, FM, and Aux gibi kaynaklar arasında dolaşmak için bu tuşu kullanın. 
8. Previous Track/Scan Backward: Bir önceki USB parçasına dönmek için bu tuşa basıp bırakın. 

Aynı parça içerisinde geriye gitmek içim tuşa basılı tutun.  
9. Play/Pause: USB parçasını oynatmak veya durdurmak için butona basın.  
10. Next Track/Scan Forward: Bir sonraki USB parçasına gitmek için bu tuşa basıp bırakın. Aynı 

parça içerisinde ileriye gitmek içim tuşa basılı tutun.  

ÖNEMLİ: Pikabı çalıştırmadan önce 
plastik kartuş kapağını (iğne kapağını) 
çıkartın. 

 



 

 

 
11. Stop: Bir USB parçasını durdurmak için ya da kayıt işlemini durdurmak için bu tuşa basın. 
12. +10: USB bellekteki içerisindeki 10 parçayı atlamak için kullanılır.  
13. Rep/Rec (Repeat/Record): USB Bellek bir kaynak olarak seçili olduğunda, anlık olarak çalan 

parçayı tekrarlamak için bu tuşa basın ve USB bellekteki tüm parçalar tekrarlandıktan sonra tuşa bir 
kez daha basın. Eğer Phone ya da Aux kaynak olarak seçili ise, USB Belleğe kaydı başlatmak için 
bu tuşa basın ve tüm parçalar kaydedildiğinde tekrar tuşa basın. 

14. Kulaklık Girişi: Kaynağınızdan dinlemek için kulaklığı buraya takın. (ayrı satılır) Kulaklık 
bağlandığında dahili hoparlörlerden ses çıkışı olmaz.  

15. Aux In: Akıllı telefon, medya oynatıcısı, tablet vs. harici cihazları bağlamayı sağlar. Bu giriş 
üzerinden oynatılan parçalar da bağlı bir USB flash sürücüye kaydedilebilir. 

16. Tuning: Radyo istasyonlarını ayarlamanızı sağlar. 
17. Aux LED: Source tuşu yardımıyla AUX kaynağı seçildiğinde bu LED yanar. 
18. FM LED: Source tuşu yardımıyla FM kaynağı seçildiğinde bu LED yanar. 
19. AM LED: Source tuşu yardımıyla AM kaynağı seçildiğinde bu LED yanar. 
20. Hoparlörler: Bir kaynaktan çalınan müzik bu dahili hoparlörler sayesinde dinlenir. 

 
Arka Panel 

1. Güç Girişi : Entegre güç kablosu buraya bağlanır. 
2. FM Anteni: Daha iyi radyo frekansı alımı için bu kablo ayarlanır. En iyi alıma (Sadece US/CA 

birimi) ulaşana kadar üniteyi döndürün. 
3. Hat Çıkışı: Bir alıcıya, hoparlöre veya amfili hoparlöre bağlanır. 

Not: Mustang LP’nin ses kontrolü hat çıkışı kullanıldığında ayarlanamayacaktır. 
 
 
 
 

Kayıt 
 

Pikaptan Kayıt 
  

1. Source tuşunu Phono olarak ayarlayın. 
2. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın. 
3. Pikap kolunu kaydetmek istediğiniz parçaya ayarlayın. 
4. Rep/Rec butonuna basın.  
5. Kayıt sırasında, ayrı bir ses dosyası oluşturmak için Next Track butonuna basın. 
6. Kaydı durdurmak için Stop butonuna basın. 

 
 
 

Aux Girişinden Kayıt 
 

1. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın.  
2. Source tuşunu Aux In olarak ayarlayın. 
3. Harici ses kaydını bağlayın ve oynatmaya başlayın. 
4. Record butonuna basın. 
5. Kayıt sırasında, ayrı bir ses dosyası oluşturmak için Next Track butonuna basın. 
6. Kaydı durdurmak için Stop butonuna basın. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Plak Oynatma 
 
 

Kullanmadan önce, lütfen bunları yapın: 
 
• Pikap iğnesi koruyucusunu çıkarın. Kullanılmadığında koruyucusuna tekrar takın.  
• Müzik kolunun serbestçe hareket edebildiğinden emin olun. Kullanılmadığı zaman tekrar kilitleyin. 
 
1. Source tuşunu Phono olarak ayarlayın ve pikap toz kapağını kaldırın. 
2. Plağınızı plak bölümüne yerleştirin. 
3. Plağınızın hızına göre hız seçicisini 33, 45 ya da 78 rpm olarak ayarlayın. 
4. Plak kolunu yavaşça yerinden kaldırarak plağınızın üzerine taşıyın. Plak dönmeye başlayacaktır.  
5. Plak kolunu, plağınız üzerinde dilediğiniz bir yere getirin. 
6. Oynatmayı başlatmak için plak kolunu yavaşça plağın üzerine bırakın. 
7. Kayıt bittiğinde, plak kolu otomatik olarak duracaktır. Kolu yavaşça kaldırıp yerine koyun. 
8. Kaydı manuel olarak bitirmek istediğinizde, kolu kaldırıp yerine koyun. 

 
 
 

 

Aux In Playback 
 

1. Source tuşunu Aux In olarak ayarlayın. 
2. 3.5 mm stereo ses kablosu yardımıyla, cihazın ön bölümündeki AUX IN girişi ve harici bir kaynağı 

kulaklık girişi yardımıyla birbirine bağlayabilir, harici kaynaktaki parçalarınızı cihazın dahili 
hoparlörlerinden dinleyebilirsiniz. 

3. Superior LP’nin sesini istenilen seviyede ayarlayın. 
 

Not: Eğer harici cihazı hat çıkışı ile bağladıysanız yalnızca cihazın ses kontrolü yeterlidir. Eğer Harici 
cihazı kulaklık çıkışı ile bağladıysanız, istediğiniz ses düzeyini ayarlayabilmeniz için hem harici cihazın 
hem de Superior LP cihazının ses oranlarını ayarlamanız gerekir.  
 
 

USB Flash Sürücüsü Oynatma 
 

Aşağıdaki dosya türleri USB Flash Sürücüsünden oynanabilir: 
 
• MP3 
• WAV 
• WMA 
 
Bir dosyayı oynatmak için:  
 
1. Source tuşunu USB olarak ayarlayın.  
2. USB portuna USB Flash sürücüyü bağlayın. 
3. Oynatmayı durdurmak için Stop tuşuna basın. 

 
Not: Yalnızca FAT32 formatındaki ve 32 GB ve altındaki USB Bellekler oynatılabilir.  
Not: Flash disk bir klasörde 999’dan fazla dosya içeriyorsa, 999’dan yukarda olan dosyalar ekranda 
doğru görünmeyebilir. Klasörleri, içerisinde Maksimum 999 parça olacak şekilde düzenleyin. 
 
   

Radyo Dinleme 
  
1. Source tuşunu Radio/Bluetooth kullanarak istenen frekansı (AM veya FM) seçin. 
2. Tuning düğmesini çevirerek istediğiniz radyo istasyonunu seçin 
3. Sesi istenen seviyeye ayarlayın. 

 
Not: En iyi radyo frekansını elde etmek için arka bölümdeki anteni kullanın. 
 
 



 

 

 
Teknik Özellikler 
 

Hoparlör Çıkış Gücü  1.2W x 2 (zirve), 0.6W x 2 (RMS) 

Frekans Tepkisi 60-20,000 Hz 

Motor DC servo motor 

Sürücü Sistemi Belt-driven 

Hız 33-1/3, 45, 78 RPM 

Çıkış Seviyesi 500 mV @ 1 kHz 

Empedans 4 ohm 

Kartuş Tipi Ceramic stereo cartridge 

Desteklenen USB Flash Dosya 
Türleri MP3, WAV, WMA  

Kaydedilen MP3 Dosya 
Formatı 128 kB/s, 44.1 kHz, 16 bit 

Voltaj 120V AC, 60 Hz (US/CA) 
240V AC, 50 Hz (EU/UK)  

Güç Tüketimi 14W  

Boyutlar 
(genişlik x derinlik x yükseklik) 

13.5" x 14.8" x 4.1" 
34.29 cm x 37.59 cm x 10,41 cm 

Ağırlık 7.7 lbs; 3.5 kg 

 
 
*   Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 
 

Ticari Markalar & Lisanslar 
 
ION Audio, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli olan ION Audio, LLC'nin ticari markasıdır. macOS, ABD'de ve diğer 
ülkelerde tescilli olan Apple Inc. şirketinin ticari markasıdır. Ford Ticari Markaları, Ion Audio lisansı altında 
kullanılmaktadır. Windows, Microsoft Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer ülkelerde tescilli bir 
ticari markasıdır. Diğer tüm ürün adları, şirket adları, ticari markalar veya ticari isimler, ilgili sahiplerine 
aittir  
 
 
 
 
 
            YETKİLİ SERVİS; 
 

Firma Ünvanı: DES ELEKTRONİK SAN. Ve TİC. A.Ş.  
Adres: Fulya Mah. Ortaklar Cad. Aslı Apt. No:20/3 Şişli-Mecidiyeköy - İSTANBUL 
Danışma Hattı: 0212 274 89 64 – 0212 274 89 65 
Whatsapp: 0533 668 05 18 
e-Mail  info@deselektronik.com.tr 
Vergi Dairesi / No. Mecidiyeköy / 293 004 8282   
 
  



 

 

 

 
 
 
 


