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Önsöz 
Bu kullanım kılavuzu s�ze 
 amacına uygun ve 
 güvenl� 

b�ç�mde P�kabınızı kullanma konusunda yardımcı 
olacaktır, ürün bundan sonra p�kap veya c�haz olarak 
anılacaktır. Kullanım kılavuzu c�hazın b�r parçasıdır ve 
satıldığında veya devred�ld�ğ�nde c�hazla b�rl�kte 
ver�lmel�d�r. 
USB bağlantısının kullanımına da�r sayfa 19'dak� 
uyarılara d�kkat ed�n. 

Bu kullanım kılavuzunun hedef k�tles� 
Bu kullanım kılavuzu p�kabı  
 kuracak, 
 kullanacak, 
 tem�zleyecek 
 veya �mha edecek herkes �ç�nd�r. 

Tüm markalar ve ürün adları, �lg�l� üret�c�ler�n t�car� markaları veya 
tesc�ll� t�car� markalarıdır. 

Bu kullanım kılavuzunun tasarım 
özell�kler� 
Kullanım kılavuzunun farklı öğeler�, bel�rl� tasarım 
özell�kler�ne sah�pt�r. Böylece 
 normal met�n m�, 
 numaralandırma,  
è işlem adımları,  

Yüksek sesli müzikten işitme duyusunun zarar 
gördüğüne dair kanıt, 

  Güvenlik uyarıları veya ikazlar 

olduğunu anlayab�l�rs�n�z. 

Lütfen bu kullanım kılavuzunu ve güvenl�k uyarılarını 
c�hazı kullanmadan önce d�kkatle okuyun, daha sonra 
kullanab�lmek �ç�n saklayın, d�ğer kullanıcıların 
okuyab�lmes�n� sağlayın ve uyarılara uyun. 
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Amacına uygun kullanım 
Bu tüket�c� elektron�ğ� c�hazı, plakları çalmak ve 
d�j�talleşt�rmek �ç�n tasarlanmıştır. C�haz k�ş�sel kullanım �ç�n 
tasarlanmıştır ve t�car� amaçlar �ç�n uygun değ�ld�r. 
Bunların dışındak� tüm kullanımlar tasarım amacının dışında 
kalır ve madd� hasarlara veya �nsanların zarar görmes�ne 

neden olab�l�r. Üret�c�, amacına uygun olmayan 
kullanımlardan dolayı oluşacak hasarlardan dolayı 
sorumluluk kabul etmez. C�hazı çalıştırmadan önce lütfen 
güvenl�k uyarılarını ve kurulum kılavuzunu d�kkatle okuyun. 
Ancak bundan sonra tüm fonks�yonları güvenl� ve güven�l�r 
b�ç�mde kullanab�l�rs�n�z. Kılavuzu �y� saklayın ve s�zden 
sonrak� olası sah�pler�ne tesl�m ed�n. 
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P�kabın güvenl�ğ� ve kurulumu 
Lütfen tüm güvenl�k uyarılarını d�kkatl�ce okuyun ve daha 
sonrak� sorularınız �ç�n saklayın. Bu kullanım kılavuzundak� 
ve c�hazın arka tarafındak� tüm uyarılara ve b�lg�lere uyun. 

 Boğulma tehl�kes�! 
Ambalaj ve parçalarını çocuklara vermey�n. Ambalaj 
malzemeler� oyuncak değ�ld�r! 

Folyolar ve d�ğer ambalaj malzemeler� neden�yle boğulma 
tehl�kes� mevcuttur. 

 Güvenl�k 
 C�haz sadece 230 V~, 50 Hz ger�l�me sah�p b�r 

şebekeye bağlanab�l�r. Asla c�hazı başka b�r ger�l�mde 
çalıştırmayı denemey�n. 

 Elektr�k f�ş� ancak kurulum kurallara uygun b�ç�mde 
tamamlandıktan sonra pr�ze takılab�l�r. 

 C�hazın f�ş� arızalı �se veya c�hazda başka b�r hasar 
mevcutsa c�haz çalıştırılmamalıdır. 

 Pr�ze her zaman kolayca er�ş�leb�lmel�d�r, böylece 
elektr�k f�ş� tehl�kel� b�r durumda kolayca çıkarılab�l�r!  

 F�ş� pr�zden çekerken her zaman f�şten tutarak çek�n, 
asla kablodan tutarak çekmey�n. 

 Yangın ve elektr�k çarpması tehl�kes�nden sakınmak 
�ç�n c�hazı yağmurdan veya d�ğer nem olasılıklarından 
uzak tutun. 

 F�ş� ıslak ellerle tutmayın, elektr�k çarpması tehl�kes� 
mevcuttur! 

 Arızalarda veya gövdeden koku ve duman çıkması 
durumunda f�ş� pr�zden çek�n! 

 Fırtına önces�nde f�ş� pr�zden çek�n. 
 Eğer c�hazı uzun süre kullanmayacaksanız f�ş� pr�zden 

çek�n.  
 Şebeke kablosunu k�msen�n takılıp düşmeyeceğ� 

b�ç�mde yerleşt�r�n. Şebeke kablosu üzer�ne ağır 
c�s�mler yerleşt�rmey�n. 

 Şebekeye bağlamak �ç�n f�ş� pr�ze tamamen sokun. 
 Çoklu pr�z kullanmaktan sakının! 
 C�hazın suyla veya nemle temas etmes�n� önley�n. 
 C�haz üzer�ne sıvı �çeren kaplar, örneğ�n vazo 

koymayın. Bunlar düşeb�l�r ve dökülen sıvı c�dd� 
zararlar vereb�leceğ� g�b� elektr�k çarpmasına da 
neden olab�l�r.  

 C�hazın �ç�ne yabancı maddeler veya sıvı g�rerse 
hemen f�ş� pr�zden çek�n. C�hazı kullanmadan önce 
yetk�n b�r uzmana kontrol ett�r�n. Aks� takd�rde elektr�k 
çarpması tehl�kes� mevcuttur. 

 Gövdey� açmayın. Aks� takd�rde elektr�k çarpması 
tehl�kes� mevcuttur. 
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 Asla arızalı b�r c�hazı kend�n�z onarmaya çalışmayın. 
Her zaman müşter� h�zmetler� noktalarımıza başvurun. 

 İğneler, bozuk paralar vb. yabancı c�s�mler� c�hazın 
�ç�ne düşürmey�n. 

 C�haz üzer�ne açık alev kaynakları, örneğ�n yanan b�r 
mum koymayın. 

 Çocukların asla gözet�ms�z b�ç�mde c�hazı 
kullanmasına �z�n vermey�n. 

 Bakım çalışmalarını her zaman n�tel�kl� uzman 
personele bırakın. Aks� takd�rde kend�n�z� ve d�ğer 
�nsanları tehl�keye atab�l�rs�n�z. 

 C�haz Standby (hazır olma durumu modu) 
durumundayken b�le akım şebekes�ne bağlıdır.  

Çok yüksek seste müz�k d�nlemey�n. Bu durum 
kalıcı �ş�tme hasarına neden olab�l�r.  

 Bu c�haz sınırlı f�z�ksel, algısal veya ruhsal 
yetk�nl�klere sah�p k�ş�ler (çocuklar da dah�l) veya 
yeterl� deney�me ve/veya b�lg�ye sah�p olmayan 
k�ş�ler�n kullanımı �ç�n uygun değ�ld�r, bu k�ş�ler ancak 
güvenl�kten sorumlu k�ş�ler�n gözet�m�nde veya onların 
c�haz kullanımına �l�şk�n tal�matlarına uyarak 
kullanab�l�rler. 

 Tem�zl�k ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından 
yapılmamalıdır. 

 Çocukların c�hazla oynamadıklarından em�n 
olunmalıdır. 

 C�haz üzer�nde değ�ş�kl�k yapmak yasaktır.  

 Hasarlı c�hazları ve hasarlı aksesuar parçalarını 
kullanmaya devam etmey�n. 

 C�hazı ve plakları tem�zlemek �ç�n, sadece bu amaçla 
tasarlanmış tem�zl�k malzemeler� (ant�stat�k) kullanın. 
Bunlar uzman satıcılardan tem�n ed�leb�l�r. Tem�zl�k 
�ç�n sert k�myasallar, agres�f veya aşındırıcı tem�zl�k 
maddeler� kullanmayın. 
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Kurulum  
 C�hazın bulunacağı yer olarak mutfak veya sauna g�b� 

çok neml� ortamlar seç�lmemel�d�r, çünkü yoğuşma 
suyunun yen�den sıvılaşması c�hazda hasarlara neden 
olab�l�r.  

 C�haz kuru ortamda ve makul �kl�m şartlarında 
kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve damlayan veya 
sıçrayan sulara maruz bırakılamaz. 

 C�hazı küvetler�n, yüzme havuzlarının veya su fışkıran 
yerler�n yakınında çalıştırmayın. 

 P�kap sağlam, yatay ve t�treş�ms�z b�r yüzeye 
kurulmalıdır.  

 C�hazı radyatör g�b� ısı kaynaklarının yakınına 
kurmayın. Doğrudan güneş ışığına veya olağan dışı 
yüksek düzeyde toza maruz kalmasını engelley�n. 

 C�hazı sadece yatay poz�syonda çalıştırab�l�rs�n�z. 
 C�haz üzer�ne ağır nesneler koymayın ve plak tablası 

üzer�ne sadece plak yerleşt�r�n.  
 Açık havada kullanmayın! 
 C�haz ayaklarının mob�lya yüzeyler�nde renkl� �zler 

bırakab�leceğ�ne d�kkat ed�n. Mob�lyanız �le c�haz 
arasında b�r koruyucu kullanın. 

 C�hazı güçlü manyet�k alanlar oluşturan başka 
c�hazlardan uzak tutun. 

 P�kabı soğuk b�r ortamdan sıcak b�r ortama 
get�r�rsen�z c�hazın �ç�ndek� nem sıvılaşab�l�r. 
Çalıştırmadan önce yaklaşık b�r saat bekley�n. 

 USB arab�r�m�ne bağlamak �ç�n başka b�r USB c�hazı 
kullanmayın. USB bağlantısı sadece doğrudan b�r PC 
�le bağlantı kurmak �ç�nd�r! 

 Kapakları sökmey�n. 
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P�kap tanımı 
Tesl�mat kapsamı 
è C�hazı ve tüm aksesuar parçalarını ambalajdan 

çıkarın. Tüm koruyucu folyoları çıkarın. 

Uyarı: Küçük parçalar, ambalajın yanlarında bulunur! 
Kartonu ve paketleme malzemes�n� saklayın, böylece 
daha sonra c�hazı güvenl� b�r b�ç�mde paketleyeb�l�rs�n�z 
Lütfen aşağıda l�stelenen aksesuar parçalarının tümünün 
mevcut olduğundan em�n olun: 
 P�kap, 
 Tahr�k kayışlı plak tablası, 
 İğnel� ses alma s�stem�, 
 Karşıt ağırlık, 
 Plak tablası kaplaması, 
 Kapak  
 Merkezleme pakı (7" EP’ler �ç�n adaptör), 
 USB ve Aud�o bağlantı kablosu, 
 Bu kullanım kılavuzu. 

Eks�k veya kusurlu aksesuar parçaları �ç�n lütfen üret�c�ye 
başvurun. Bkz. Sayfa 24.  

Karakter�st�k özell�kler  
 Bu c�haz �le: 33 ve 45 dev/dak plakları çalab�l�rs�n�z. 
 P�kap dah�l� b�r ekolayzer preampl�f�katöre sah�pt�r ve 

bu sayede hem Phono g�r�şe hem de Aud�o g�r�ş�ne 
(AUX-In) bağlanab�l�r. 

 Plaklarınızı USB bağlantısı üzer�nden veya örneğ�n 
Audac�ty yazılımı g�b� uygun b�r yazılım yardımıyla 
b�lg�sayarınıza aktarab�l�r ve bu şek�lde d�j�tal hale 
get�reb�l�rs�n�z. 
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C�hazın üst tarafı 

 
 

1 Merkezleme pakı (7" EP’ler �ç�n adaptör) yuvası 

2 Ant�stat�k keçe matlı plak tablası 

3 Stroboskop gösterges�, 4 sıralı 

4 Plak tablası aksı  

5 Stroboskop lambası 

6 Power on/off: Açma/kapama şalter� 

7 START/STOP: Başlat/Durdur tuşu 

8 S�stem tutucusu 

9 S�stem tutucusu �ç�n v�dalı halka 

10 P�kap kolu 

11 SPEED 33: LP dev�r sayısı tuşu 

12 SPEED 45: S�ngle plaklar �ç�n dev�r sayısı tuşu 

13 PITCH ADJ.: P�tch ayarı sürgüsü  
(+%10 …-%10) 

14 P�kap kolu kaldırma kolu 

15 Kıskaçlı p�kap kolu yuvası (taşıma emn�yet� olarak) 

16 Ant�-Skat�ng ayarı 

17 Karşıt ağırlık skalası 

18 Yedek �ğne yuvası 

19 Karşıt ağırlık 

20 Kapak menteşeler� 

21 USB bağlantısı 

22 PHONO/LINE geç�ş şalter� 

23 Aud�o �ç�n sağ ve sol çıkışlar, C�nch 
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P�kabın çalışmaya hazırlanması 
è Montajdan önce tüm aksesuarların mevcut 

olduğundan em�n olun.  
è Kapağı en son takın, böylece s�stem montajını ve 

ayarını daha rahat gerçekleşt�reb�l�rs�n�z! 
è P�kabı sağlam, t�treş�ms�z ve yatay b�r yüzey üzer�ne 

yerleşt�r�n. 
è P�kabı hoparlörlerden mümkün olduğunca uzağa 

yerleşt�r�n ve t�treş�mler� m�n�m�ze etmek �ç�n 
gönder�len dalgalardan �zole ed�n.  

Kayış ve plak tablası  
Plak tablası 
è Plak tablasını d�kkatl�ce plak tablası aksı 4 üzer�ne 

yerleşt�r�n. 

Tahr�k kayışı A tesl�mat sırasında zaten plak tablasının 
kayış geç�ş yüzey� 2 üzer�nded�r. Kayış b�r banda B 
sah�pt�r, bu bant �le kayış, Motorpully tahr�k aksı C üzer�ne 
yerleşt�r�l�r. 

è Plak tablasını aksın üzer�ne yerleşt�r�n.  
è Plak tablasını, boşluk tahr�k motorunun üzer�ne 

gelecek b�ç�mde döndürün. Bu durumda p�r�nç 
reng�ndek� tahr�k makarası görünür hale gel�r.  

è Kayışı A yukarıda tar�f ed�len bant B �le geç�ş 
yüzey�nden çek�p ayırın ve Motorpully'n�n tahr�k 
makarasının C ortasına yerleşt�r�n.  

è Bandı B çıkarın. 

 

 

B C

A
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Plak tablası kaplaması  
è Plak tablası kaplamasını (ant�stat�k keçe mat) plak 

tablası 2 üzer�ne yerleşt�r�n. 

Merkezleme pakı 
Merkezleme pakı, merkezleme yıldızı olmayan S�ngle 
plaklar �ç�n gerekl�d�r. Merkezleme pakını �ht�yacınız 
olmadığında bu amaç �ç�n tasarlanmış yuva 1 �ç�ne 
yerleşt�reb�l�rs�n�z. 

P�kap kolu başlığının takılması 
è P�kap kolu başlığını 1 göster�ld�ğ� g�b� p�kap kolu 

yuvasına 3 yerleşt�r�n. 

 
è P�kap kolu başlığını v�dalı halkayı 2 göster�ld�ğ� g�b� 

çev�rerek p�kap kolu başlığını p�kap kolu üzer�nde 
emn�yete alın. 
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P�kap kolu 
P�kap kolu taşıma amacıyla yuvasında kıskaç 15 �le 
emn�yete alınmıştır.  
è İlk defa çalıştırmadan önce kıskacı 15 açın. 
Daha sonra c�hazı taşımanız gerek�rse t�treş�mler�n neden 
olacağı hasarlardan korumak �ç�n p�kap kolu yen�den 
yuvasında kıskaç 15 �le emn�yete alınmalıdır. 

Karşıt ağırlığın takılması 
Karşıt ağırlık göster�ld�ğ� g�b� p�kap koluna v�dalanır.  

 

 

P�kap kolunun dengelenmes� 
è Eğer ses alıcıda çıkarılab�l�r b�r �ğne kapağı varsa 

�ğne kapağını çıkarın. İğnen�n ucuna parmağınızla 
dokunmamaya d�kkat ed�n. 

è Kıskacı 15 açarak p�kap kolunu 10 serbest bırakın ve 
p�kap kolu yuvasından kaldırın. 

è Tüm karşıt ağırlığı A saat yönünde (ok yönü yukarıda 
göster�lm�şt�r) veya saat yönünün ters�ne çev�rerek 
p�kap kolunun serbest b�ç�mde dengede durmasını 
sağlayın.  

16 

 A 

Karşıt ağırlık P�kap kolu 
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B�lg�: 
 Saat yönünde çev�rmek p�kap kolunu kaldırır. 
 Saat yönünün ters�ne çev�rmek p�kap kolunu �nd�r�r. 

Yatay "0" denges�n� h�zalama sırasında p�kap �ğnes�n�n 
plak tablası temas yüzey�ne veya başka c�s�mlere temas 
etmed�ğ�nden em�n olun. 
è Karşıt ağırlığı b�r elle sıkı tutun ve üzer�ndek� "0" 

�şaret� saat 12'y� (yukarıyı) gösterene kadar sadece 
karşıt ağırlık ayar halkasını çev�r�n. 

è Ş�md� karşı ağırlığı ayar halkası �le saat yönünün 
ters�ne (sola) çev�r�n ve doğru temas baskısını 
ayarlayın.   

Temas baskısı doğrudan skala halkasından okunab�l�r. 

 

Uyarı: 
Ürünle b�rl�kte ver�len ses alma s�stem� �ç�n öner�len temas 
baskısı 3,0 - 3,5 gramdır. Em�n olmadığınız durumlarda 
ses alıcı üret�c�s�n�n tavs�yeler�ne uyun. 

Ant�-Skat�ng ayarı 
Pat�naj (Skat�ng) gücü neden�yle p�kap koluna plak 
merkez� yönünde uygulanan çek�ş, plağın �ç y�v duvarı 
üzer�ndek� temas gücünde b�r artışa neden olur. Pat�naj 
gücünü ve stereo plakların taranmasında b�r dezavantaj 
oluşturan etk�n�n dengelenmes� �ç�n c�haz b�r Ant�-Skat�ng 
tert�batına sah�pt�r. 

è Ant�skat�ng ayar düğmes�n� 16 temas gücüyle aynı 
değere get�r�n. Bkz. Şek�l sf. 12. 
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Kapak 
è Gövdedek� menteşey� 20 arkaya doğru döndürün. 
è Sağ ve soldak� kapak yuvalarını eş�t olarak menteşe 

20 üzer�nden geç�r�n. 
è K�l�d�n k�l�tlend�ğ�nden em�n olun. 

 

 

Ayarlanab�l�r c�haz ayakları 
Ayarlanab�l�r ayaklar t�treş�m �zolasyonu, yüksekl�k ayarı 
ve p�kabın h�zalanması �ç�n kullanılır. 

è Ayakları gevşetmek �ç�n saat yönünde çev�r�n. 

Uyarı: 
Maks�mum ayar mesafes�n�n 0,5 sant�metre olduğuna 
d�kkat ed�n. 

è P�kabı düz b�r zem�n üzer�ne yerleşt�r�n ve olası 
yüksekl�k farklarını ayarlanab�l�r ayaklarla dengeley�n.  
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P�kabın bağlanması 

PHONO/LINE şalter�n�n ayarlanması: 

sol: LINE 2 (CH-2) üzer�nden çalışma 

sağ: PHONO 1 (CH-1) üzer�nden çalışma 

USB 
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PHONO/LINE şalter�n�n ayarlanması 
è Eğer p�kap PHONO soket�ne bağlanmışsa 

PHONO/LINE şalter�n� 22 PHONO konumuna 
get�r�n,  

è Eğer p�kap LINE soket�ne (örneğ�n AUX veya 
AUDIO) bağlanmışsa PHONO/LINE şalter�n� 22 
LINE konumuna get�r�n.  

Ampl�f�katör bağlantısı 
è Aud�o kablosunu RCA OUTPUT soket�ne 23 ve 

ampl�f�katörünün LINE/AUX veya Phono soket�ne 
takın.  

Uyarı:  
Bu sırada sağ ve sol kanalların doğru bağlanmasına 
d�kkat ed�n (kırmızı = sağ kanal, beyaz = sol kanal). 

B�lg�sayar bağlantısı 
è USB bağlantısını 21 b�lg�sayarınızın boş b�r USB 

soket�ne bağlayın. Sayfa 19'dak� uyarılara d�kkat 
ed�n. 

Şebeke bağlantısı  
è F�ş� b�r pr�ze takın.  

Uyarı: 
F�ş� pr�ze sokmadan önce çalışma ger�l�m�n�n yerel 
şebeke ger�l�m�yle örtüştüğünden em�n olun. T�p 
plakasındek� ver�lere d�kkat ed�n. 

İğne koruma kapağının 
çıkarılması/takılması 
è Plağın çalınmasından önce �ğne koruma kapağı A 

ses alıcısından çıkarılmalıdır. Kapağı öne doğru 
çekerek çıkarın. 

 

è Plağı çaldıktan sonra �ğney� B korumak �ç�n �ğne 
kapağını yen�den takın. 

A B 
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B�r plağın çalınması 
İzlenecek yöntem 
è Plak tablasına b�r plak yerleşt�r�n. 
è Açma/kapama şalter�n� 6 "ON" poz�syonuna get�r�n. 
è Dev�r sayısı tuşlarındak� 11, 12 (33 dev/dak) LED 

gösterge ve stroboskop lambası 5 yanar. 

B�lg�: 
SPEED seç�m tuşlarıyla plağı çalmak �sted�ğ�n�z hızı 
seç�n. Ayarlanan hız yanar. 
è Eğer ses alıcısı çıkarılab�l�r b�r �ğne koruması �le 

donatılmışsa �ğne korumasını çıkarın. 
è Kıskacı 15 açın. 
è Start/Stop tuşuna 7 basın. Plak tablası 2 dönmeye 

başlar. 
è Kaldırma kolunu 14 kaldırın.  
è P�kap kolunu 10 �sted�ğ�n�z y�v�n üzer�ne get�r�n. 

è Kaldırma kolunu 14 aşağı �nd�r�n. P�kap kolu 
yavaşça plağa doğru �ner ve çalma başlar. 

è Kaldırma kolunu 14 kaldırın ve oynatma 
tamamlandıktan sonra p�kap kolunu p�kap kolu 
yuvasına ger� get�r�n. Kıskaçla sab�tley�n. 

è Start/Stop tuşuna 7 basın. 
è Plak tablasının elektron�k fren� durduğunda 

açma/kapatma şalter�n� 6 "OFF" poz�syonuna get�r�n. 

B�lg�: 
C�haz son noktaya geld�ğ�nde durmaz. Plaka tablasının 
dönüşünü durdurmak �ç�n Start/Stop 7 tuşuna basın. 

Çalmanın yarıda kes�lmes� 
è Kaldırma kolunu 14 yukarı kaldırın. 

Böylece ses alıcı �ğnes� plaktan ayrılır. 
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Büyük orta del�kl� b�r 45 dev/dak 
plağın çalınması 
è Merkezleme pakını (45 dev/dak adaptörünü) 1 plak 

tablası aksına 4 takın. 

è SPEED 45 seçme tuşuna 12 basın. 

Dev�r sayısı �nce ayarı PITCH ADJ. 
Dev�r sayısı sürgü 13 �le -%10 �le +%10 aralığında 
ayarlanab�l�r. 

è Dev�r sayısını azaltmak �ç�n sürgüyü 13 yukarı �t�n, 
dev�r sayısını arttırmak �ç�n �se aşağı �t�n. 

Skala üzer�ndek� sayıları dev�r sayısı kontrolü �ç�n 
yaklaşık yüzde sayılarını ver�r.  

Plaka tablası 4 üzer�nde farklı nokta 
sıraları mevcuttur. Üsttek� �k� sıra, 
50 Hz (Almanya'dak� normal şebeke 
frekansı) �ç�nd�r, alttak�ler �se 60 Hz 
�ç�nd�r. 

è P�tch ayarlayıcı �le hızı arttırırsanız, ç�zg�ler sola 
doğru �lerler.  

è Hız azaldığında ç�zg�ler sağa doğru �lerler.  

è Gösterge sab�t duruyorsa, hız doğru ayarlanmıştır. 
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USB bağlantısı  
S�stem ön koşulları 
Lütfen bağlantıyı kurmadan önce b�lg�sayar s�stem�n�z�n 
aşağıdak� gereks�n�mler� karşıladığından em�n olun: 
 W�ndows PC veya MAC 
 USB bağlantı noktası (en az 2.0 öner�l�r) 
 İşlet�m s�stem� W�ndows veya macOS  
 Çalışma belleğ� > 512 MB 
 Aud�o CD'ler oluşturmak �ç�n CD veya DVD yazıcı 
 Yazılım kurulumu �ç�n MB boş sab�t d�sk alanı 
 Müz�ğ�n�z� d�j�talleşt�rmek �ç�n ekstra boş sab�t d�sk 

belleğ� 

Uyarı: 
 Audac�ty® yazılımı, GNU Genel Kamu L�sansı (GPL) 

altında dağıtılan ücrets�z b�r açık kaynaklı yazılımdır. 
Güncelleme olup olmadığını görmek �ç�n lütfen ana 
sayfayı kontrol ed�n. http://audac�ty.sourceforge.net 
altında güncel b�r sürüm veya güncellemeler mevcut 
olab�l�r.  

 Ayrıca başka b�r PC ses kayıt yazılımını da 
kullanab�l�rs�n�z. 

Uyarı: 
Kurulum ve �şletmeye almadan önce sıralayıcı 
yazılımının notlarını d�kkate alın.  

Audac�ty QR Kodu 
Not: 
Test ed�lm�ş en son sürümü 
�nd�rmek ve yararlı kurulum 
�puçlarına ulaşmak �ç�n: 

http://www.dual.de/audac�ty/ 



P�kabın tem�zlenmes� 

20  

P�kabın tem�zlenmes� 
 Elektr�k çarpması! 

Elektr�k çarpması tehl�kes�nden kaçınmak �ç�n c�hazı 
akan suyla veya ıslak bezle tem�zlemey�n.  

DİKKAT! 
Aşındırıcı süngerler, aşındırıcı tozlar ve alkol veya benz�n 
g�b� çözücü maddeler kullanmayın. C�hazı ve plakları 
tem�zlemek �ç�n, sadece bu amaçla tasarlanmış tem�zl�k 
malzemeler� (ant�stat�k) kullanın. Bunlar uzman 
satıcılardan tem�n ed�leb�l�r. 

è Gövdey� yumuşak, suyla nemlend�r�lm�ş b�r bezle 
tem�zley�n. 

İğnen�n ve plakların tem�zlenmes� 
Erkenden aşınmalarını engellemek �ç�n �ğne ve plaklar 
çalmadan önce tem�zlenmel�d�r.  

è B�r tem�zleme fırçası �le �ğney� arkadan öne doğru 
fırçalayın. 

è Plağı tem�zlemek �ç�n b�r plak bez�n� plağa haf�fçe 
açılı tutarak s�l�n. 

İğne değ�ş�m� 
P�kap �ğnes� çalma �şlem� sırasında doğal olarak aşınır. 
Bu nedenle elmas p�kap �ğneler�nde yaklaşık 500 -1000 
çalma saat�nden sonra düzenl� olarak �ğney� kontrol 
etmen�z� öner�r�z.  
Uyarı: 
Aşınmış veya hasarlı (parçalara ayrılmış) p�kap �ğneler� 
plaklara hasar ver�r.  
Yedek parça gerekt�ğ�nde mümkünse or�j�nal �ğneler 
(AT3600) kullanın.  
è P�kap �ğnes�n� aşağı doğru eğ�k b�ç�mde çekerek 

çıkarın.  
è P�kap �ğnes�n� takmak �ç�n bu �şlemler� ters� sırayla 

uygulayın. 
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Başka b�r ses alma s�stem�n�n 
montajı 
è Montajdan önce ses alma s�stem� üret�c�s�n�n 

kılavuzunu okuyun. 
è Montaj sırasında �ğne korumasını takın, böylece 

�ğne ucu hasarlardan korunur. 
è Bağlantı teller�n� ses alma s�stem�n�n bağlantı 

p�mler�ne bağlayın. 
è Çoğu s�stem�n bağlantıları renklerle �şaretlenm�şt�r. 

Her bağlantı tel�n� aynı renktek� bağlantı p�m�ne 
bağlayın. 

Beyaz (L+) sol kanal, artı kutbu 

Mav� (L-) sol kanal, eks� kutbu 

Kırmızı (R+) sağ kanal, artı kutbu 

Yeş�l (R-) sağ kanal, eks� kutbu 

è Ses alma s�stem�n�, ürünle b�rl�kte ver�len v�dalarla 
p�kap kolu başlığına sab�tley�n. 

Depolama 
C�hazı kuru b�r yerde, tozdan ve doğrudan güneş 
ışığından ve aşırı sıcaklıklardan uzakta, çocukların 
er�şemeyeceğ� b�r yerde saklayın. 
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Hataları nasıl g�dereb�l�r�m  
Eğer c�haz öngörüldüğü b�ç�mde çalışmazsa c�hazı 
aşağıdak� tablolara göre kontrol ed�n.  

Eğer arızayı tanımlanan kontrollerle g�deremezsen�z 
lütfen üret�c� �le �let�ş�me geç�n. 

C�hazdak� problemler 
Bel�rt� Olası neden/çözüm 
P�kap kolu �zler� atlıyor, 
plak üzer�nde kayıyor 
veya hareket etm�yor 

P�kap yatay durmuyor. P�kabı yatay 
ve düz b�r zem�ne yerleşt�r�n. 
Plak k�rl� veya ç�z�k. Plağı b�r plak 
tem�zley�c�yle tem�zley�n veya 
başka b�r plağı çalın. 
P�kap kolunun temas baskısı çok 
düşük olab�l�r. Temas baskısını 
ayarlayın. 
İğne bozuk olab�l�r. İğney� değ�şt�r�n. 
Ant�skat�ng'� kontrol ed�n ve 
gerek�rse yen�den ayarlayın. 

 
Bel�rt� Olası neden/çözüm 
Kötü ses kal�tes�, c�dd� 
paraz�t, ses kes�nt�ler� vb. 

İğne k�rl� veya aşınmış. İğney� b�r 
fırça �le tem�zley�n veya 
değ�şt�r�n.  
Plak k�rl� veya tozlu. Plağı b�r 
plak tem�zley�c�yle tem�zley�n. 

Müz�k çok hızlı veya çok 
yavaş gel�yor. 

Dev�r sayısını plaktak� ver�ye 
uygun olarak ayarlayın. (33 
dev/dak veya 45 dev/dak)  
Gerek�rse PITCH ADJ 
sürgüsünü kullanarak hızı 
ayarlayın. 

çok zayıf veya çok yüksek 
veya k�rl�. 

P�kap doğru g�r�şe bağlanmamış. 
(Bkz. Sayfa 15) 

Ses çatlıyor Tahr�k kayışı çok gevşek ve 
değ�şt�r�lmes� gerek�yor. 
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Tekn�k ver�ler  
Boyutlar 
(Gen�şl�k x Yüksekl�k x 
Der�nl�k): 

 
450 mm x 145 mm x 350 mm 
(Kapaklı) 

Ağırlık: 4,4 kg 

Motor: DC doğru akım motoru 

G�r�ş ger�l�m�: 230 V alternat�f akım, 50 Hz 

Koruma sınıfı: 2  

Güç çek�ş�: 8 W  

Depolama ve çalışma 
koşulları: 

+5 °C �la +35 °C 
%45 �la %85 bağıl nem 
(yoğuşmasız) 

Hız dalgalanmaları: < %0,25 WRMS (JIS WTD,  
3 kHz �ç�n) 

P�kap �ğnes�: Manyet�k �ğne AT 3600 

 
 

 
 
 

 
Hızlar: 331/3, 45 dev�r/dak 

Frekans aralığı: 20 Hz – 20 kHz;  
+1/-3 dB, 1 kHz �ç�n 

Phono çıkış düzey� 1.5 ~ 3.6 mV, 1 kHz �ç�n, 5 cm/s 

S�nyal-Paraz�t 
oranı 
SNR S�gnal-No�se-
Rat�o 

> 50 dB 

D�ğer bağlantılar USB 1.1 veya daha yüksek sürüm 

  

 
Tekn�k değ�ş�kl�k ve hata hakkı saklıdır.  
Boyutlar yaklaşık değerlerd�r.  

 

Yönetmel�kler ve Normlar:  
Bu ürün aşağıdak�lere uygundur  
EMV Yönetmeliği 2014/30/AB, 
Alçak Gerilim Yönetmeliği 2014/35/AB, 
RoHS Yönetmeliği 2011/65/AB ve 
CE �şaret� yönetmel�ğ�. 
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Üret�c�ye nasıl ulaşab�l�rs�n�z 
Dual GmbH 
Graf-Zeppel�n-Str. 7 
D-86899 Landsberg
www.dual.de

İmha uyarıları 
Ambalajın �mha ed�lmes� 
Yen� c�hazınız s�ze ulaştırılması sürec�nde ambalaj 
tarafından korunur. Kullanılan tüm malzemeler çevre 
dostudur ve yen�den değerlend�r�leb�l�r. 

Lütfen s�z de bu sürece yardımcı olun ve ambalajı 
çevreye zarar vermeyecek b�ç�mde �mha ed�n. 

Güncel �mha yöntemler� konusunda bay�n�zden veya 
yerel ger� dönüşüm tes�s�nden b�lg� alab�l�rs�n�z. 

C�hazın �mhası 
Esk�yen c�hazlar, değers�z b�r çöp değ�ld�r. Çevre dostu 
b�r ger� dönüşüm �le değerl� hammaddeler ger� 
kazanılab�l�r. Şeh�r veya bölge yönet�m�nden çevre dostu 
ve usulüne uygun b�r c�haz �mhası konusunda b�lg� alın. 

 Hayat� tehl�ke! 
Ömrünü tamamlamış c�hazları pr�zden çek�n. Şebeke 
kablosunu ayırın ve f�ş�n� sökün. 

Bu cihaz Elektrikli ve Elektronik Eski Cihazlar (WEEE) 
hakkındaki yönetmelik 2012/19/AB'ye uygun olarak 
işaretlenmiştir. 
Bu ürün çalışma ömrünün sonunda normal evsel atıklarla 
birlikte imha edilemez, elektrikli ve elektronik cihazların 
geri dönüşümü konusunda yetkili bir toplama noktasına 
teslim edilmelidir. Ürün, kullanım kılavuzu ve ambalaj 
üzerindeki semboller buna işaret eder. Kullanılan 
malzemeler, işaretlerine uygun olarak yeniden 
değerlendirilebilir. Yeniden değerlendirme, malzemeleri 
değerlendirme veya diğer 
eski cihaz değerlendirme yöntemleri, çevremizi 
korumamıza ciddi bir katkı sağlar. 

 


