
 

 

 
 

Superior LP 

 

 

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Türkçe) 
 

Kutu İçeriği  
 

Superior LP (Plakçalar) 

45’lik RPM Adaptör,  

Hızlı Başlangıç Kılavuzu 

Garanti Belgesi  

 

Destek 
 
Bu ürün hakkındaki en son bilgiler (sistem gereksinimleri, uygunluk bilgileri vs.) ve ürün kaydı için 

ionaudio.com. Sitesini ziyaret edebilirsiniz. 

 

• Kalın tüylü halı gibi yüzeylere koymayın ya da kötü hava akımı olan bir yere monte etmeyin. 

• En iyi performans için, düz bir zemine yerleştirin. 

 

Not: Plakçaların üst tablası, dahili hoparlörlerden daha iyi ses tınısı alabilmek amacıyla cihazın 
gövdesine tam olarak sabitlenmemiştir. Bu bir arıza değildir. 

 

Hızlı Kurulum 
 

Bağlantı Diyagramı  
 

Aşağıdaki ürünler ayrı olarak satılmaktadır, kutu içinden çıkmamaktadır. 

 
 

 

 

Tablet 

Güç 



 

 

 

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. 

Not: 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. Fonksiyon Seçicisi: Kullanılacak fonksiyonu seçmek için düğmeyi çevirin: Tape/Off, Phono/Aux 

In, CD/USB, ya da Radio/Bluetooth.   

2. Program Butonu: Cd parçalarının çalma düzenini programlamak için için butona basın. 
3. Mod: Usb flash diskin ya da CD’nin nasıl çalınacağını seçer. “ONE” (ay parça tekrar çalar), “FOL” 

(aynı klasör tekrar çalar) “ALL” (tüm parçalar devamlı çalar), or “NOR” (tekrarlanmadan normal 

çalma sırası).  
4. Sime Butonu: Parça veya klasörleri USB flash diskten siler. 

ÖNEMLİ: Pikabı çalıştırmadan önce 

plastik kartuş kapağını (iğne kapağını) 

çıkartın. 

 

 



 

 

5. Rec: Eğer bir USB flash disk bağlıysa, düğmeye basılarak USB kayıt moduna girer. 
6. Radyo Frekans Seçicisi: AM veya FM radyo istasyonu frekansını seçmek için bu düğmeyi çevirin. 

7. Ekran: Mevcut modu ve parça numarasını gösterir. 

8. Güç Işığı: Güç açıldığında bu LED yanar. 
9. Bluetooth Işığı: Bu LED eşleştirme esnasında yanıp söner, eşleşme gerçekleştiğinde devamlı 

olarak yanar. 

10. Geri Sarma: Önceki USB dosyasına, Bluetooth veya CD parçasına geri dönmek için düğmeye 
basılır. 

Not: Bluetooth kaynakları dinlerken, bu düğmeye basarak bazı uygulamalarda başka çalma listesi 

veya müzik türüne gidebilir. 
11. İleri Sarma: Sonraki USB dosyasına, Bletooth veya CD parçasına gitmek için kullanılır. 

Not: Bluetooth kaynaklarına dinlerken, bu düğmeye basarak bazı uygulamalarda başka çalma veya 

müzik türü gidebilir. 
12.   Dur/USB/Bluetooth: USB flash sürücüye kaydetmeyi bitirmek için bu düğmeye basın. Bir USB 

parçası, CD parçası veya Bluetooth parçasını durdurmak için bu düğmeye basın. Fonksiyon seçicisi 

CD/USB moduna ayarlıyken, USB veya Cd modları arasında geçiş yapmak için butona 2 saniye 
boyunca basılı tutun. Fonksiyon seçicisi Radyo/Bluetooth moduna ayarlıyken, butona 2 saniye 

boyunca basılı tutarak diğer Bluetooth cihazıyla bnağlantısını kesin. 

13.  Oynat/Durdur: CD, USB ve Bluetooth kaynaklarından parçaları durdurmak ya da oynatmak için 
basın ve bırakın. 

14.   Kulaklık Çıkışı: Kulaklık bağlandığında dahili hoparlörlerden ses çıkışı olmaz.  

15. Aux In: Akıllı telefon, medya oynatıcısı, tablet vs. harici cihazları bağlamayı sağlar. 
16. CD Tepsisi: Buraya bir CD yerleştirin.  

17. Aç/Kapat: CD tepsisini açmak ve kapamak için butona basın. 
18. USB Bağlantı Noktası: USB belleğinizdeki parçaları çalmak ya da çalan parçaları USB belleğinize 

kaydetmek için kullanılır.  

19. Ses: Dahili hoparlörler ve kulaklık çıkışı için ses seviyesini ayarlar. 
 

 

 

Yan Panel  
 

1. Kaset Çıkarma/Hızlı İleri Butonu: Kaseti çıkarmak için bu düğmeye 

basın. İleri sarmak için düğmeye basın ve basılı tutun.  

2. Kaset Girişi: Buraya bir kaset koyun.  
 

 

 
 

 

Arka Panel  
 

1. Hat Çıkışı: Bir alıcıya, hoparlöre veya 
amfili hoparlöre bağlanır. 

Not: Superior LP’nin ses kontrolü hat 

çıkışı kullanıldığında ayarlanamayacaktır. 

2. Güç Girişi: Entegre güç kablosu buraya 

bağlanır. 

3. Fm Anteni: Daha iyi radyo frekansı alımı 
için bu kablo ayarlanır. En net frekansa  

(Sadece US/CA birimi) ulaşana kadar 
üniteyi döndürün.  

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Kayıt 
 

CD’den Kayıt 
 

1. Fonksiyon seçicisini CD/USB olarak ayarlayın. 
2. USB portuna USB Flash sürücüsünü takın. 

3. Kayıt tuşuna basın. “REC”  3 saniye süreyle ekranda yanıp sönecektir ve daha sonra ekranda 

“ONE” görünecektir. Tek parça ya da tüm parçaları kaydetmeyi seçmek için Backward/Forward 

butonuna basın ve daha sonra onaylamak için Record tuşuna basın.  

4. Parçayı seçmek için Backward/Forward tuşuna basın ve kabul etmek için Record tuşuna basın. 

“REC” ve “TRACK NO” parçanın kaydedildiğini belirtmek için dönüşümlü olarak 
gösterilecektir.  

5. Kaydı durdurmak için Stop tuşuna basın.  

Not: Bazı orjinal CD’ler eğer kopyalanmaya korunmuş ise kaydedilemeyebilir. 
 

MP3 Diskten Kayıt 
 

1. Fonksiyon seçisini CD/USB olarak ayarlayın ve CD tepsisine MP3 diski takın. 
2. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın. 

3. Kayıt tuşuna basın. “REC”  3 saniye süreyle ekranda yanıp sönecektir ve daha sonra “ONE” yazısı 

ekranda gözükecektir. 
4. Bir şarkı kaydı “ONE”, bir dosya “FOL” ya da tüm şarkıların “ALL” kaydı için 

Backward/Forward butonuna basın. Onaylamak için Record tuşuna basın. “REC”, ”FOL” ya da 

“ALL” kayıt yapıldığını belirtmek için dönüşümlü olarak gösterilecektir. 
5. Kaydı durdurmak için Stop tuşuna basın.  

 

Plaktan Kayıt 
  

1. Fonksiyon seçicisini Phono/Aux In olarak ayarlayın. 
2. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın. 

3. Pikap kolunu kaydetmek istediğiniz parçaya ayarlayın. 

4. Record tuşuna basın. “REC”  3 saniye süreyle ekranda yanıp sönecektir ve daha sonra “REC” ve 

“PHO” kayıt yapıldığını belirtmek için dönüşümlü olarak gösterilecektir.  

5. Kaydı durdurmak için Stop tuşuna basın.  
 

 

Radyodan Kayıt (Sadece FM Bandı) 
 

1. Fonksiyon seçicisini Radio/Bluetooth olarak ayarlayın. 
2. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın. 

3. Frekans seçicisini kullanarak FM radyo istasyonunu seçin. 

4. Record tuşuna basın. 
5. Kaydı durdurmak için Stop tuşuna basın. 

 

Kasetten Kayıt 
 

1. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın. 
2. Fonksiyon seçicisini Tape/Off olarak ayarlayın. 

3. Kasedi sağ tarafa bakacak şekilde yerleştirin. Kaset otomatik olarak çalacaktır.  

4. Record tuşuna basın. “REC”  3 saniye süreyle ekranda yanıp sönecektir ve daha sonra “REC” ve 
“TAP” kayıt yapıldığını belirtmek için dönüşümlü olarak gösterilecektir.  

5. Kaydı durdurmak için Stop tuşuna basın. 

 

Aux Girişinden Kayıt 
 

1. USB yuvasına USB flash sürücüsünü takın.  

2. Fonksiyon seçicisini Phono/Aux In olarak ayarlayın. 
3. Harici ses kaydını bağlayın ve oynatmaya başlayın. 



 

 

4. Record tuşuna basın. “REC”  3 saniye süreyle ekranda yanıp sönecektir ve daha sonra “REC” ve 
“AUX” kayıt yapıldığını belirtmek için dönüşümlü olarak gösterilecektir.  

5. Kaydı durdurmak için Stop tuşuna basın. 

 
 

 

Bluetooth Oynatma 
 

1. Fonksiyon seçicisini Radio/Bluetooth olarak ayarlayın ve FM/AM/Bluetooth butonunu Bluetooth 

pozisyonuna ayarlayın. Bluetooth göstergesi yanıp sönecektir. 
2. Eşleştirme göstergesi hızlı bir şekilde yanıp söner. Eşleştirme yaparken, Superior LP’nin menzili 10 

metredir. 

3. Eşleştirmek için telefonunuzda ya da tabletinizdeki bluetooth fonksiyonunu açın. Bluetooth aygıtı 
olarak Superior LP’yi seçin.  

4. Başarılı bir şekilde bağlandığında, Bluetooth göstergesi aktif hale gelecektir.  

5. Bağlantısı kurulmuş bluetooth cihazıyla bağlantıyı kesmek için ve bir başka Bluetooth cihazıyla 
eşleştirmek için 2 saniye boyunca Stop/USB/Bluetooth butonuna basılı tutun. 

Not: Bluetooth cihanızdan eşleşme sırasında kod istenirse, 0000 giriniz.  
 

Kaset Oynatma 
 
1. Fonksiyon seçicisini Tape/Off olarak ayarlayın. 

2. Kasedi sağ tarafa bakacak şekilde yerleştirin. Kaset otomatik olarak çalacaktır.  

3. İleri sarma ve oynatma işlemleri arasında geçiş yapmak için Eject/Fast Forward tuşuna ½ 

oranında basın. Oynatmayı başlatmak için FF düğmesini bırakın.  

4. Kaseti çıkartmak için Eject/Fast Forward tuşuna tam güç uygulayın. 

 

 

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. Fonksiyon seçicisini Phono/Aux In 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 Girişinden Oynatma 
 
1. Fonksiyon seçicisini Phono/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.  
 



 

 

CD Oynatma 
 

Standart ses CD’leri ve data CD’leri kullanılabilir. Data CD’lerinden aşağıdaki dosya türleri oynatılabilir; 

• MP3 

• WAV 

• WMA 

 

Not: Cd içerisindeki bir klasör 999’dan fazla dosya içeriyorsa, 999’dan yukarıda olan dosyalar ekranda 

doğru görünmeyebilir. Klasörleri, Maksimum 999 adet olacak şekilde düzenleyin. 

CD’yi Takma/Çıkarma 
 

1. Fonksiyon seçimini CD/USB olarak ayarlayın. 
2. CD kapağının OPEN/CLOSE düğmesine basarak CD tepsisini açın. 

3. CD tepsisinin içine CD’yi yerleştirin. 
4. CD tepsisini kapatın. CD’deki parçaların toplam sayısı LCD ekranda görünecek ve otomatik olarak 

oynatılacaktır. 

 

CD Tekrarı 
 

1. CD çalarken aynı parçayı tekrar dinlemek için, Mode butonuna bir kere basın. Led ekran “ONE” 
gösterecektir. 

2. Tüm diski tekrar oynatmak için, Mode’a iki kez basın. Led Ekran “ALL” ifadesini gösterecektir. 

3. Tekrar oynatmadan çıkmak için, Stop butonuna basın.  
 

CD Parçalarını Oynatma Sırasını Programlama 
 

CD parçalarının oynatma sırasını programlamak için bu talimatları takip edin. 

Not: Programlamayı başlatmadan önce CD çalar durdurulmalıdır. 
 

1. Program butonuna basın. 

2. Programlanacak parçaların (örnek:03) konumlarını seçmek için Backward/Forward tuşuna basın. 
3. Program tuşuna basın. İlk programlanmış seçim hafızaya alınır. 

4. Programlanan parçayı dinlemek için, Play/Pause tuşuna basın. CD, programlanan ilk parça ile 

çalmaya başlayacaktır. 
5. Programlanan oynatma sırasını silmek için, disk çalışırken Stop tuşuna iki kere basın. 

 

USB Flash Sürücüsü Oynatma 
 

Aşağıdaki dosya türleri USB Flash Sürücüsünden oynanabilir: 

 

• AAC/M4A 

• AIFF/AIF 

• MP3 

• WAV 

• WMA 

 
Bir dosyayı oynatmak için:  

 

1. Fonksiyon seçimin CD/USB olarak ayarlayın.  
2. USB portuna USB Flash sürücüyü bağlayın. 

3. USB modunu seçmek için Stop/USB/Bluetooth tuşuna 2 saniye boyunca basılı tutun. Parçaların 

toplam sayısı ekranda belirecek ve oynatma otomatik olarak başlatılacaktır.  
4. Kaydı 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. Fonksiyon seçimini Radio/Bluetooth pozisyonuna göre ayarlayın. 

2. FM / AM / Bluetooth anahtarını kullanarak istenen frekansı (AM veya FM) seçin. 
Not: EU birimleri sadece FM’yi seçebilir. 

3. Tuning düğmesini çevirerek istediğiniz radyo istasyonunu seçin 

4. Sesi istenen seviyeye ayarlayın. 
5. Radyo dinlemesi bittiğinde, radyonun kapanması için fonksiyon seçimini kapalı pozisyona 

ayarlayın.       

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

 

 

Teknik Özellikler 
 

Hoparlör Çıkış Gücü  2W + 2W  

Frekans Tepkisi 60-20,000 Hz 

Motor DC servo motor 

Sürücü Sistemi Belt drive 

Hız 33-1/3, 45, 78 RPM 

Çıkış Seviyesi 500 mV @ 1 kHz 

Empedans 4 ohm 

Pikap Kafası Tipi Ceramic stereo cartridge 

Desteklenen Veri CD’si Dosya 

Türleri 
AAC/M4A, AIFF/AIF, MP3, WAV, WMA 

Desteklenen USB Flash Dosya 

Türleri 
MP3, WAV, WMA  

Kaydedilen MP3 Dosya 

Formatı 
192 kB/s, 44.1 kHz 

Voltaj 
120V AC, 50 Hz (US/CA) 

230V AC, 60 Hz (EU)  

Güç Tüketimi 20W  

Boyutlar 

(genişlik x derinlik x yükseklik) 

18.5" x 15" x 9.6" 

47 cm x 38.1 cm x 24.3 cm 

Ağırlık 18.9 lbs; 8.6 kg 

 

*   Özellikler haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

* Bluetooth menzili, duvarlar, engeller ve hareketler tarafından etkilenebilir. En iyi performans için, 

ürününüzü odanın ortasına koyun. 


