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1. Hoparlörler 

2. Müzik Kolu 

3. Müzik Kolu Kilidi 

4. Müzik Kolu Bekleme 

5. Müzik Kolu Seviyesi 

6. Otomatik Durdurma 
Kontrol Tuşu 

7. Hız Kontrol 

8. Güç / Ses Butonu 

9. Güç Göstergesi Işığı 

10. 45 Rpm adaptör 

11. 3.5Mm kulaklık girişi 

12. Ses rca çıkışı 

13. Dc 5v giriş 

14. Kartuş 

15. Kalem (iğne) 
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ÜRÜNÜ AMBALAJINDAN ÇIKARMA  

1. Pikap ve aksesuarlarını kutudan dikkatlice çıkarınız. 

2. Pikapı düz bir zemine yerleştirin ve kapağı açın. 

3. Aşağıda gösterildiği gibi beyaz koruyucu kapağını çıkarın. 

 

4. Koruyucu bağı dikkatlice çıkarınız. 

5. Müzik kolu kilidini açın. 

 

 
  GÜÇ  

1. Verilen AC 100V~240V, 50/60Hz to DC 5V güç adaptörünü pikapın 

arkasında bulunan DC 5V INPUT girişine takın. 

2. Güç adaptörünün bir elektrik prizine takın. 

3. POWER/VOLUME düğmesini saat yönünde çevirerek pikapı 

açabilirsiniz. 

4. POWER/VOLUME düğmesini saat yönünün tersine çevirerek 

cihazı kapatabilirsiniz.
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   SES  
• Hoparlör ses düzeyi POWER/VOLUME düğmesi ile kontrol edilir. 

• Sesi arttırmak için POWER/VOLUME düğmesini saat yönünde 

çevirin. 

• Ses seviyesini azaltmak için POWER/VOLUME düğmesini saat 

yönünün tersine çevirin. 

 

PİKAP OYNATMA  

1. Kayıtlarınız için doğru hızı ayarlayınız. (33/45/ 78 RPM). 

2. Plağı pikapın üzerine dikkatlice yerleştiriniz. 

3. Cihazı açmak için POWER/VOLUME düğmesini saat 

yönünde çeviriniz. 

4. Müzik kolu kilidini kaldırın ve müzik kolu çalmaya hazır olacak 

5. Müzik kolunu ve seviyesini plak çalmaya başlayıncaya kadar 

düşürün.  

6. POWER/ VOLUME düğmesini kullanarak ses seviyesini 

istediğiniz düzeye getirebilirsiniz. 

7. Dinleme bittiğinde müzik kolunu kaldırın. Plak otomatik olarak 

dönmeyi durduracaktır. 

8. Pikap kullanmanız bittiyse müzik kolu kilidini 

kapatmayı unutmayınız.
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   OTOMATİK DURDURMA  
• Otomatik durdurma pikap iğnesi plakları çalmanın sonuna geldiğinde çalmayı 

durdurmasını sağlar. 

• Otomatik durdurma özelliğini açık konuma getirmek için: AUTO STOP 

CONTROL düğmesini AUTO konumuna ayarlayınız. 

• Otomatik durdurma özelliğini kapalı konuma getirmek için AUTO 

STOP CONTROL düğmesini MANUEL konumuna ayarlayınız. 

 
   HARİCİ HOPARLÖRÜN BAĞLANMASI  

Ekranı bir harici hoparlör ve ses sistemine bağlamak için ürünle 

birlikte verilen kırmızı ve beyaz RCA kablolarını kullanınız. RCA 

kablosunun kırmızı ve beyaz uçlarını oynatıcının arkasındaki ilgili 

kırmızı ve beyaz ses çıkış jaklarına takınız. 

Ardından RCA kablonuzun kırmızı ve beyaz uçlarını harici cihazınızdaki ilgili 
kırmızı ve beyaz ses giriş uçlarına takınız. 

 

 
   KULAKLIKLARI KULLANMA  

Kulaklık kullanmak için cihazın arkasındaki 3.5mm kulaklık jakına 3.5 

mm jak çıkışlı bir kulaklık takınız. 

• NOT: Kulaklık takılı olduğunda dahili hoparlörden ses duyulmaz
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   SORUN GİDERME  

MÜZİK SESİ ÇOK YAVAŞ YA DA ÇOK HIZLI 

• Hız kontrol anahtarının oynatılan plak için doğru ayarlanıp 

ayarlanmadığını kontrol ediniz. (33, 45 ya da 78 RPM). 

PLAK ATLIYOR 

• Plağın üzerinde herhangi bir çizik ya da benzeri bir hasar olup 

olmadığını anlamak için güçlü bir ışık yardımıyla kontrol edin. 

• Pikapın düz bir zemine yerleştirildiğinden emin olun. 

• Plağın üzerindeki toz ve kir birikimini gidermek için uygun bir 

temizleme fırçası ile temizleyiniz. 

• Pikap iğnesinin doğru konumda olduğundan emin olunuz. 

SES YOK 

• Beyaz iğne koruyucu kılıfının kartuştan çıkarılmış olduğuna emin 

olun. 

• 3.5 mm kulaklık çıkışına (ürünün arka panelinde bulunur) herhangi 

bir şey takılı olmadığından emin olun. 

• Pikap iğnesinin doğru konumda olduğundan emin olun. 

GÜÇ YOK 

• Adaptörün duvar prizine sıkıca bağlı olduğundan emin olun. 

• Başka bir aygıta takarak elektrik prizinin çalıştığından emin 

olun. 


