Trio LP
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (Türkçe)
Kutu İçeriği
Trio LP
45 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.
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 modeller ayrı olarak satılmaktadır, kutu içinden çıkmamaktadır.

Güç

Tablet

Hoparlörler
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Güç

Özellikler
Üst Panel
1.

Platter: Plağınızı buraya yerleştiriz.

2.

45 RPM Adapter Holder: 45’lik plakları
tutmayı sağlar. Kullanmadığınız zaman
plakçalarınızın 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.

Autostop
switch:
Otomatik
durdurma
ÖNEMLİ: Pikabı çalıştırmadan önce plastik
fonksiyonunu açıp kapatmayı sağlar. Eğer
kartuş kapağını (iğne kapağını) çıkartın.
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 (özellikle 45’lik plaklarda karşılaşılabilir) Autostop fonksiyonu
aktifken plakçalar plağın sonuna gelmeden durabilir.

7.

33 / 45 / 78 RPM Switch: Plakçalarınızın dönüş hızını ayarlamanızı sağlar.
Not: 78 Rpm kayıt oynatılırken en iyi sonuç için, 78 Rpm iğnesi kullanılır. (ayrı satılır)

Ön Panel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Mod: FM, AM, Phono, ya da Aux In özelliklerinden birini aktif hale getirmek için bu düğmeyi
çevirin.
Tuning: Radyo istasyonlarını ayarlamanızı sağlar.
ST. (Stereo) LED: Stereo yayın yapan bir radyo istasyonu seçildiğinde bu LED yanar.
Power LED: Cihaza güç geldiğinde bu LED yanar.
Ses: Dahili hoparlörler için ses seviyesini ayarlar.
Hoparlörler: Bir kaynaktan çalınan müzik bu dahili hoparlörler sayesinde dinlenir.

Arka Panel

1.
2.
3.
4.

FM Anteni: Daha iyi radyo frekansı alımı için bu kablo ayarlanır. En iyi alıma ulaşana kadar
üniteyi döndürün.
Hat Çıkışı: Bir alıcıya, hoparlöre veya amfili hoparlöre bağlanır.
Aux Girişi: Bir medya oynatıcısı, akıllı telefon ya da farklı bir ses cihazına bağlanır.
Güç Girişi: Entegre güç kablosu buraya bağlanır.

Plak Oynatma
Kullanmadan önce, lütfen bunları yapın:
•
•

Pikap iğnesi koruyucusunu çıkartın. Kullanılmadığında koruyucusuna tekrar takın.
Plak kolunun serbestçe hareket edebildiğinden emin olun. Kullanılmadığı zaman tekrar
kilitleyin.

1.
2.
3.
4.

Mode düğmesini Phono olarak ayarlayın ve pikap toz kapağını kaldırın.
Plağınızı plak bölümüne yerleştirin.
Plağınızın hızına göre hız seçicisini 33, 45 ya da 78 RPM olarak ayarlayın.
Plak kolunu yavaşça yerinden kaldırarak plağınızın üzerine taşıyın. Plak dönmeye
başlayacaktır.
Plak kolunu, plağınız üzerinde dilediğiniz bir yere getirin.
Oynatmayı başlatmak için plak kolunu yavaşça plağın üzerine bırakın.
Kayıt bittiğinde, plak kolu otomatik olarak duracaktır. Kolu yavaşça kaldırıp yerine koyun.
Kaydı manuel olarak bitirmek istediğinizde, kolu kaldırıp yerine koyun.

5.
6.
7.
8.

Not: Plak bölümünü elinizle durdurmayın ya da hareket ettirmeyin. Plak kolunu yerine
kaldırmadan plak bölümünü hareket ettirmek plak kolunun zarar görmesine sebep olabilir.

Aux In ile Oynatma
1.
2.

3.

Mode tuşunu Aux In olarak ayarlayın.
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.
Trio LP cihazının sesini istenilen seviyede ayarlayın.

Not: Eğer harici cihazı hat çıkışı ile bağladısanız yalnızca cihazın ses kontrolü yeterlidir. Eğer
harici cihazı kulaklık çıkışı ile bağladıysanız, istediğiniz ses düzeyini ayarlayabilmeniz için hem
harici cihazın hem de Trio LP cihazının ses düzeylerini ayarlamanız gerekir.
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Radyo Dinleme
1.
2.
3.
4.

Mode tuşunu kullanarak istenen frekansı (FM veya AM) seçin.
Tuning düğmesini çevirerek istediğiniz radyo istasyonunu seçin.
Sesi istenilen seviyeye ayarlayın.
Radyo dinlemeniz bittiğinde, Mode stuşunu tekrar Phono pozisyonuna getirerek radyoyu
kapatın.

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

Teknik Özellikler
Hoparlör Çıkış Gücü

4Ω 3W

Drive System

Belt-driven

Hız

33⅓, 45, 78 RPM

Çıkış Seviyesi

450 mV

Kartuş Tipi

Ceramic type with diamond-tip stylus

Voltaj

EU/UK 220-240V~ 50/60Hz

Güç Tüketimi

8W

Ölçüler
(width x depth x height)

10.6” x 12.6” x 4.3”
270 x 320 x 110mm

Ağırlık

5 lbs.
2.26 kg

Özellikler, bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Ticari Markalar ve Lisanslar
ION Audio, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı olan ION Audio, LLC'nin ticari markasıdır.
Diğer tüm ürün veya şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

-4-

