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Eşkenar üçgen �ç�ndek� ok 

başlı sembole sah�p ş�mşek 

�şaret� kullanıcıyı ürünün 

kasası �ç�nde k�ş�lere 

elektr�k çarpması r�sk�n� 

oluşturmak �ç�n yeterl� 

büyüklüğe sah�p yalıtımsız 

“tehl�kel� voltajın” varlığı 

konusunda uyarmayı 

amaçlar.     

 

 

UYARI 

ELEKTRİK ÇARPMASI 

RİSKİ 

AÇMAYIN 

UYARI: ELEKTRİK 

ÇARPMASI RİSKİNİ 

AZALTMAK İÇİN KAPAĞI 

(VEYA ARKAYI) 

ÇIKARMAYIN, İÇERİDE 

KULLANICI TARAFINDAN 

SERVİS YAPILABİLECEK 

PARÇA YOKTUR. YETKİLİ 

SERVİS PERSONELİNE 

DANIŞIN. 

 

Eşkenar üçgen �ç�ndek� 

ünlem �şaret� c�hazla b�rl�kte 

gelen öneml� kullanım ve 

bakım (serv�s) tal�matları 

olduğu konusunda 

kullanıcıyı uyarmayı 

amaçlar. 

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI 

1) Bu tal�matları okuyun 

2) Bu tal�matları saklayın 

3) Tüm uyarıları d�kkate alın 

4) Tüm tal�matları d�kkate alın 

5) Bu c�hazı suya yakın kullanmayın 

6) Sadece kuru bezle tem�zley�n 

7) Havalandırma del�kler�n� tıkamayın. Üret�c� tal�matlarına göre kurulum yapın. 

8) Radyatör, ısı düzenley�c�, soba veya d�ğerler� g�b� sıcak kaynaklarının yakınına 

kurmayın. 

9) Sadece üret�c� tarafından bel�rt�len eklent�ler�/aksesuarları kullanın. 

10) Ş�mşekl� fırtınalar sırasında veya uzun süreler kullanılmadığında bu c�hazı f�şten 

çıkarın. 

11) Tüm serv�s �şler�n� yetk�l� serv�s personel�ne yaptırın. Bu c�haz herhang� b�r şek�lde 

zarar gördüğünde serv�s gerekl�d�r, örneğ�n, elektr�k kablosu veya f�ş� hasar görmüşse, 

sıvılar dökülmüşse veya c�haza c�s�mler düşmüşse, c�haz yağmura veya neme maruz 

kalmışsa, normal çalışmıyorsa veya düşmüşse.  

12) Bu c�haz su damlamasına veya sıçramasına maruz kalmamalıdır ve vazo g�b� su dolu 

c�s�mler c�hazın üzer�ne konmamalıdır.  

13) Duvar pr�z�n� aşırı yüklemey�n. Sadece göster�len güç kaynağını kullanın. 

14) Üret�c� tarafından bel�rt�len yedek parçaları kullanın. 

15) Ürün sadece üret�c� tarafından öner�lmes� hal�nde b�r duvara monte ed�leb�l�r. 

16) Bu üründe herhang� b�r serv�s veya tam�r�n tamamlanması hal�nde, serv�s 

tekn�syen�nden güvenl�k kontroller�n� yapmasını �stey�n. 

  



KULLANIMA HAZIRLIK  

PAKETİN AÇILMASI VE KURULUM 

• C�hazı kartondan d�kkatl� b�r şek�lde çıkarın ve c�hazdan tüm ambalajı çıkarın. 

• AC elektr�k f�ş�n� çıkarın ve tam uzunluğuna kadar uzatın. 

• C�hazı b�r AC pr�z�ne yakın sab�t, düz b�r yüzeye yerleşt�r�n; doğrudan güneş ışığından, 

aşırı ısı, toz, nem veya güçlü manyet�k alan kaynaklarından uzağa yerleşt�r�n. 

• F�ş� AC pr�z�ne bağlayın. 

• Fonografı ortaya çıkarmak �ç�n kapağı yükselt�n. Fonograf trans�t b�r v�da �le nakl�ye 

�ç�n sab�tlenm�şt�r. 

• Trans�t v�dayı saat yönünden çev�rmek �ç�n b�r para veya tornav�da kullanın. Bu 

sayede p�kap platformu “hareket edeb�l�r” durumda olacaktır. 

TRANSIT VİDASI 

 
• Fonograf �ğnes�nden plast�k opak beyaz kapağı ok yönünde kaydırarak çıkarın.  

İğne kapağını atın. 

• Sevkıyat sırasında p�kap kolunu sab�tlemek �ç�n kullanılmış olan torba bağı çıkarın. 

• P�kap kolu k�l�t kolu serbest bırakın. 

• F�ş� AC pr�z�ne bağlayın. 

 

EN EN 

PİKAP KOLU KİLİT MANDALI PİKAP KOLU KİLİT MANDALI 

İĞNE KAPAĞI İĞNE KAPAĞI 

GÜÇ KAYNAĞI 

• Bu s�stem b�r AC adaptörü kullanır. 



• Yetk�l� b�r l�sanslı elektr�kç� tarafından pr�z�n�z� değ�şt�rmel�s�n�z. 

• Düzgün çalışma sağlamak �ç�n, elektr�k pr�z� ve elektr�k jakı uygun olmalıdır. 

ÖNEMLİ: Kapağın Yükselt�lmes� ve Alçaltılması 

Kapağı açmak �ç�n, kapak desteğ� açık konumda “k�l�tlen�nceye” kadar olab�ld�ğ�nce 

yükselt�n. 

Kapağı kapatmak �ç�n, kapak desteğ� “açılıncaya” kadar yukarı doğru haf�fçe kaldırın ve 

sonra kapağı haf�fçe alçaltın. 

 

KABİNİN VEYA KAPAĞIN HASAR GÖRMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, KAPAĞI ASLA 

ZORLAMAYIN 

 

MOBİLYALARINIZI KORUYUN 

Bu modelde kontroller� çalıştırdığınızda ürünün hareket etmes�n� engellemek �ç�n kaymaz 

kauçuk “ayaklar” vardır. Bu “ayaklar” mob�lyanız üzer�nde herhang� b�r �şaret veya leke 

bırakılmasını önlemek �ç�n özel olarak formüle ed�lm�ş harekets�z kauçuk malzemeden 

yapılmıştır. Ancak bazı yağ tabanlı mob�lya c�lası türler�, ahşap koruyucular veya tem�zl�k 

spreyler� kauçuk “ayakların” yumuşamasına sebep olab�l�r ve mob�lya üzer�nde �z veya 

kauçuk kalıntısı bırakab�l�r. Mob�lyanızda hasar oluşmasını engellemek �ç�n, küçük 

kend�nden yapışkanlı keçe altlıkları satın almanızı öner�r�z. Bu ürünler� hırdavatçılardan 

veya yapı marketlerden bulab�l�rs�n�z. Ürünü �nce ahşap mob�lya üzer�ne yerleşt�rmeden 

önce bu altlıkları kauçuk “ayakların” altına uygulayın. 

KONTROLLERİN VE GÖSTERGELERİN YERİ 

ÖN PANEL 

 

1) FONOGRAF LID 

2) FONOGRAF LID DESTEĞİ  

3) 45RPM ADAPTÖRÜ 

4) SES DÜZEYİ KONTROLÜ 

5) HOPARLÖRLER 

ARKA PANEL 

 

 



 

6) ELEKTRİK AÇMA/KAPAMA BUTONU 

7) AC ELEKTRİK KABLOSU 

8) USB SOKETİ 

FONOGRAF 

 

1) P�kap platformu 

2) 45RMP Adaptör 

3) Trans�t V�dası 

4) Başlama kolu  

5) Hız Selektörü (33 & 45 & 78RPM) 

6) P�kap Kolu K�l�d�  

7) İğnel� P�kap Kolu 

 

PLAKLARIN OYNATILMASI 

Bu s�stemde tam boyutlu, 3 hızlı, kayışla çalışan p�kap platformu. 33, 45 ve 78 RPM 

plaklarını oynatab�l�rs�n�z. 

1) İğneden �ğne kapağını çıkarmayı ve p�kap kolunu dayanağa sab�tleyen P�kap Kolu 

K�l�d�n� serbest bırakmayı unutmayın. 

2) P�kap platformu Hız Selektörünü uygun hıza get�r�n: 33, 45 veya 78 RPM. Eğer 45rpm 

tek plak oynatıyorsanız, 45RPM adaptörü orta �ğne üzer�ne yerleşt�r�n. 

3) Plağınızı merkez �ğne üzer�ne yerleşt�r�n.  

4) Başlatma kolunu yükselterek p�kap kolunu dayanağından çıkarın. P�kap kolunu plağın 

kenarına taşıyın. P�kap platformu otomat�k olarak başlar. P�kap kolunu plak üzer�ne 

haf�fçe alçaltmak �ç�n Başlatma kolunu kullanın. 

5) P�kap kolu plağın sonuna vardığında, otomat�k olarak p�kap kolu dayanağına döner 

ve plak çalar durur. 

6) S�stem� “off/kapalı” durumuna get�rmek �ç�n POWER butonuna basın ve 2 san�ye 

basılı tutun. 

NOT: P�kap platformunu elle döndürmey�n veya durdurmayın. P�kap kolu kelepçes�n�n 

sab�tlenmeden p�kap platformunun hareket ett�r�lmes� veya sarsılması P�kap Kolunda 

hasara neden olab�l�r. 

 

ÖNEMLİ 

• TAŞIMA SIRASINDA PİKAP PLATFORMUNUN ZARAR GÖRMESİNİ ÖNLEMEK 

İÇİN, PİKAP PLATFORMUNUN SAĞ ÜSTÜNDE BİR GÜMÜŞ TRANSİT VİDASI 

BULUNUR. 

• OYNATMADAN ÖNCE, PİKAP PLATFORMUNU TAMAMEN AÇMAK İÇİN TRANSİT 



VİDAYI SAAT YÖNÜNDE ÇEVİRMEK İÇİN (VİDA AŞAĞI GİDER) BİR TORNAVİDA 

KULLANIN. 

 

• PİKAP PLATFORMUNU YİNE TAŞIMA İÇİN KİLİTLEMEK ÜZERE, VİDAYI SAAT 

YÖNÜ TERSİNDE ÇEVİRİN. 

 

ÜRÜN ÖMRÜ  :  10  YIL 

GARANTI SÜRESİ : 2 YIL 

 

Audac�ty ve USB Bağlantısı 

W�ndows95 veya daha �ler� vers�yonu destekler, EMS belleğ� 128M’den daha fazladır ve 

Audac�ty 5 MB yer tutar. 

 

Audac�ty Yazılımın Kullanılması 

• Audac�ty yazılımını b�lg�sayarınıza kurmak �ç�n: 

• Audac�ty d�sk�n� b�lg�sayarınızın CD sürücüsüne takın. 

• Masaüstündek� B�lg�sayarım �konuna tıklayın. 

• Audac�ty d�sk�n �çer�kler�n görmek �ç�n CD sürücüsünü ç�ft tıklayın. 

• Audac�ty yazılımını tal�mata göre kurmak �ç�n Audac�ty Setup kurulumunu ç�ft tıklayın. 

USB Sürücüsünü takın 

• Audac�ty d�sk�n� hala CD sürücünüzde olduğundan em�n olun. 

• P�kap platformunu b�lg�sayarınıza bağlamak �ç�n ver�len USB kablosunu kullanın. 

• USB sürücüsünü takmak �ç�n ekrandak� tal�mata bakın. 

Yazılımın çalıştırılması  

1. Mav� kulaklıktan kırmızı ve turuncu ses dalgalarını gösteren Audac�ty yazılımını ç�ft 

tıklayın. 

 

 

  



*Not: Yazılım d�sk üzer�nde bulunan yazılım l�sans ve dağıtım kısıtlamalarını gözden 

geç�r�n. Audac�ty yazılımının kullanımı bu koşullara ve kısıtlamalara tab�d�r. 

 

**Audac�ty yazılımını kullanarak müz�k kaydı ve düzenlemes� konusunda �lave yardım �ç�n 

bakınız: http://audac�ty.sourceforge.net. 

 

1. B�lg�sayarın sol köşes�ndek� “start” yazısını tıklayın, ses kayıt arayüzünü açmak �ç�n 

“Programs”, “Accessor�es”, “Enterta�nment”, “Sound Recorder” yazılarını tıklayın. 

“Aud�o Propert�es” arayüzünü açmak �ç�n Ed�t butonu ve menünün altındak� “Aud�o 

Propert�es” butonunu tıklayın; 

 

Audac�ty ve USB Bağlantısı 

2. Sound Recorder (Ses Kayded�c�) Arayüzü 

 

3. “Aud�o Propert�es” arayüzünü açmak �ç�n Ed�t butonu ve menünün altındak� “Aud�o 

Propert�es” butonunu tıklayın; 

 

3. Ses Özell�kler� Arayüzü 



 

Audac�ty ve USB Bağlantısı 

4. Ses kayıt düzey�n� seç�n ve “Record�ng Control” arayüzünü açın: Hat g�r�ş ses 

düzey�n� max veya med�um ayarlayın, kayıt sırasında arayüz üzer�nde ses dalgası 

görülecekt�r. 

 

Audac�ty ve USB Bağlantısı 

 



Başa dönmek �ç�n ekranın üstündek� kontrol butonuna basın, sona g�tmek �ç�n Play, 

Record, Pause, Stop tuşuna basın. F�le, Ed�t, V�ew, Project, Generate, Effect and Analyze, 

Save, Export ve Ed�t menüler�n� kullanın. 

1. Audac�ty D�rector�es açacak olan menünün altında terc�hler� seç�n. Audac�ty terc�h 

arayüzünde Aud�o I/O, Qual�ty, F�le Formats, Spectrograms, D�rector�es arayüzünü 

bel�rleyeb�l�rs�n�z.  

Audac�ty ve USB Bağlantısı 

Audac�ty Terc�h� 

 

2. Çıkış ve g�r�ş hacm�n� ayarlayın. 

 

EN EN 

Çıkış hac�m� Çıkış hac�m� 

G�r�ş hac�m� G�r�ş hac�m� 

 

 

Kayıt butonu seçerek ● d�sk� kayded�n, sol ve sağ tuşlar arayüzde görülecekt�r. 



 

5.1 ⑤Bu butona basın ●, kayıt başlar. 

5.2 ⑥başlatmaya geçmek �ç�n  butonuna basın; 

5.3 ⑦sona g�tmek �ç�n  butonuna basın; 

5.4 ⑧oynatmak �ç�n ► butonuna basın; 

5.5 ⑨Plak oynatmayı duraklatmak �ç�n  butonuna basın; 

5.6 ⑩Kaydı durdurmak �ç�n  butonuna basın. 

 
6. WAV, MP3, Ogg �ç�n Müz�k Dosyalarını gönder�n. 

• Kaydınız b�tt�ğ�nde müz�ğ�n�z� b�lg�sayara kaydetmel�s�n�z. 

• F�le menüsünü tıklayın ve WAV formatı, Mp3 format veya Ogg formatı olarak Export 

komutuna g�d�n. 

• Müz�ğ� kaydetmek �ç�n herhang� b�r formata tıklayın, müz�k kaydının dosya adını 

g�rmen�z �stenecekt�r. 

NOT: Audac�ty Mp3 dosyaları doğrudan göndermez; 

LAME Mp3 kod çözücüyü �nd�rmel�s�n�z; 

LAME Mp3’ü bulmak �ç�n b�r l�nk http//:audac�ty.sourceforge.net adres�nde 

bulunab�l�r. 

Arayüzde ses dalgalarını görmezsen�z, kayıt sırasında ses düzey�ndek� hattı aşağıdak� 

g�b� ayarlayın: 

Audac�ty ve USB Bağlantısı 

Aşağıdak� g�b� Spes�f�k Adımlar: 

1) “lame_enc.dll” dosyasını �nd�r�n, ve yazılım l�stes�ne kurun. 

2) Programı başlattıktan sona menü çubuğunda "ed�t", “Preference”, “F�le Formats”, ve 

“search” butonlarına basın. 

 



 

 

Audac�ty ve USB Bağlantısı 

3) Açıldıktan sonra, aşağıdak� mesaj kutusuna gelecekt�r, “Lame_enc.dll” komutuna 

g�tmek �ç�n “YES” butonuna basın ve dosyasının yer�n� bulun: 

 
4) Kurulumu b�t�rmek �ç�n “Lame_enc.dll” dosyasını bulduktan sona, kurulumu 

tamamlamak �ç�n açın ve “Y” tuşuna basın. 

İ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

İthalatçı  : Ece Elektron�k C�hazlar End. Ltd    

Kemeraltı Cad Sefkat İshanı No:1/3 

Karakoy Istanbul  TURKEY 

Tel : +90 212 293 79 24   Fax :+90 212 251 33 65 

E-ma�l : �nfo@eceelektron�k.com 

 

Uret�c� : Commaxx B.V.  

Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Hollanda  

Tel : + 31  045-5778939 

E-ma�l : �nfo@lenco.com 

 

Her türlü bakım tamir işlemi öncesi konu ile ilgili temas için : 

Ece Elektronik Cihazlar End. Ltd    

Kemeraltı Cad Sefkat İshanı No:1/3 

Karakoy Istanbul  TURKEY 

Tel : +90 212 293 79 24   Fax :+90 212 251 33 65 

E-mail : info@eceelektronik.com 

 

 

TEKNİK SERVİS :  

 

SERVIS ADI  : AR-TEK RAMAZAN ALTUNTAŞ 

VERGI DAIRESI  : ERCİYES 

VERGI NO  : 37477767716 

TELEFON NO  : 352- 221 37 47 

HYB NO :  : 38-HYB-152 

ADRES   :HUNAT MAHALLESİ ZENNECİ SOKAĞI No:14 I/- 

KAYSERİ 

 

 

 

CE işareti 

İşbu belge ile Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Hollanda, bu ürünün temel AB 

yönergesi gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. 

 

Uygunluk beyanı için techdoc@commaxxgroup.com adresi ile temasa geçiniz.  

 

 

 


