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DİKKAT: 

Burada belirtilenler dışındaki kontrollerin, ayarların veya prosedürlerin kullanılması tehlikeli radyasyona maruz 

kalmayla sonuçlanabilir. 

KULLANMADAN ÖNCE ÖNLEMLER 

BU TALİMATLARI DİKKATE ALIN: 
1. Havalandırma deliklerini kapatmayın veya bloke etmeyin. Cihazı bir raf üzerine yerleştirirken, tüm cihazın 

etrafında 5 cm boşluk bırakın. 
2. Verilen kullanım kılavuzuna göre monte edin. 
3. Cihazı radyatörler, ısıtıcılar, sobalar, mumlar ve diğer ısı üreten ürünler veya açık alev gibi ısı kaynaklarından 

uzak tutun. Cihaz sadece ılımlı iklimlerde kullanılabilir. Aşırı soğuk veya sıcak ortamlardan 
kaçınılmalıdır. Çalışma sıcaklığı 0° ila 35° C arasındadır. 

4. Cihazı güçlü manyetik alanların yakınında kullanmaktan kaçının. 
5. Elektrostatik boşalma, bu cihazın normal kullanımını bozabilir. Bu durumda, kullanım kılavuzunu takip 

ederek cihazı sıfırlayın ve yeniden başlatın. Dosya aktarımı sırasında, lütfen dikkatli kullanın ve statiksiz bir 
ortamda çalıştırın. 

6. Uyarı! Cihazın içine havalandırma deliklerinden veya açıklıklardan asla bir cisim sokmayın. Üründen yüksek 
voltaj geçmektedir ve içine bir cisim sokulması elektrik çarpmasına ve/veya iç parçalarda kısa devreye neden 
olabilir. Aynı nedenle, ürünün üzerine su veya sıvı dökmeyin. 

7. Banyolar, buharlı mutfaklar veya yüzme havuzları yakını gibi ıslak veya nemli yerlerde kullanmayın. 
8. Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvı dolu cisimler cihazın 

üzerine veya yakınına yerleştirilmemelidir. 
9. Bu cihazı yoğuşma olabilecek durumlarda kullanmayın. Cihaz nemli sıcak bir ıslak odada kullanıldığında, 

cihazın içinde su damlacıkları veya yoğuşma meydana gelebilir ve cihaz düzgün çalışmayabilir; gücü 
açmadan önce cihazı 1 veya 2 saat kapalı durumda tutun: elektrik açılmadan önce cihaz kuru olmalıdır. 

10. Bu cihaz çok dikkatli bir şekilde üretilmiş olmasına ve fabrikadan çıkmadan önce birkaç kez kontrol 
edilmesine rağmen, tüm elektrikli cihazlarda olduğu gibi sorunların ortaya çıkması mümkündür. Duman, 
aşırı ısı birikimi veya beklenmedik bir olgu fark ederseniz, derhal ana prizden fişi çıkarmalısınız. 

11. Bu cihaz, teknik özellik etiketinde belirtilen bir güç kaynağı ile çalışmalıdır. Evinizde kullanılan güç kaynağı 
türünden emin değilseniz, satıcınıza veya yerel elektrik şirketinize danışın. 

12. Hayvanlardan uzak tutunuz. Bazı hayvanlar güç kablolarını ısırmaktan hoşlanırlar. 
13. Cihazı temizlemek için yumuşak kuru bir bez kullanın. Çözelti veya benzin tabanlı sıvılar kullanmayın. Ağır 

lekeleri çıkarmak için seyreltilmiş deterjanla nemli bir bez kullanabilirsiniz. 
14. Tedarikçi, arıza, yanlış kullanım, cihaz üzerinde değişiklik yapılmasından veya pil değişiminden kaynaklanan 

hasar veya kayıp verilerden sorumlu değildir. 
15. Cihaz dosyaları biçimlendirirken veya aktarırken bağlantıyı kesmeyin. Aksi takdirde veriler bozulabilir veya 

kaybolabilir. 
16. Cihazda USB oynatma fonksiyonu varsa, usb bellek doğrudan cihaza takılmalıdır. USB uzatma kablosu 

kullanmayın, çünkü parazite neden olabilir ve veri hatası oluşabilir. 
17. Derecelendirme etiketi, cihazın alt veya arka panelinde işaretlenmiştir. 
18. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu kişilerin gözetiminde olmayan veya bu kişilerce cihazın doğru kullanımı 

hakkında talimat almayan, fiziksel, duyusal veya zihinsel engelli veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler 
(çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. 

19. Bu ürün sadece profesyonel olmayan kullanım içindir, ticari veya endüstriyel kullanım için değildir. 
20. Cihazın sabit bir konumda ayarlandığından emin olun. Bu ürünün dengesiz, titreşim veya darbelere maruz 

bir konumda kullanılması veya bu kullanım kılavuzunda yer alan diğer uyarılara veya önlemlere 
uyulmamasından kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir. 

21. Bu cihazın kasasını asla çıkarmayın. 
22. Bu cihazı asla başka elektrikli ekipmanların üzerine koymayın. 
23. Çocukların plastik torbalara erişmesine izin vermeyin. 
24. Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın. 
25. Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı kablosu veya fiş gibi herhangi 

bir şekilde hasar gördüğünde, cihazın üzerine sıvı döküldüğünde veya cihazın içine cisim düştüğünde, cihaz 
yağmur veya neme maruz kaldığında, normal şekilde çalışmadığında veya düşürüldüğünde servis gereklidir. 

26. Kişisel müzik çalarlardan uzun süre yüksek sese maruz kalınması geçici veya kalıcı işitme kaybına yol açabilir. 
27. Ürün güç kablosu veya AC güç adaptörü ile birlikte teslim edilmişse: 
⚫ Herhangi bir sorun oluşursa, AC güç kartını kesin ve teknik servis için yetkili personele başvurun.  
⚫ Güç adaptörü üzerine basmayın veya sıkıştırmayın. Özellikle fişlerin ve kablonun çıkış noktasının yakınında 

çok dikkatli olun. Güç adaptörünün üzerine zarar verebilecek ağır cisimler koymayın. Cihazı bütün olarak 
çocuklardan uzak tutun! Zira güç kablosuyla oynarken ciddi şekilde yaralanabilirler.  
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⚫ Şimşekli fırtınalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.  
⚫ Priz cihaza yakın monte edilmelidir ve kolay erişilebilir olmalıdır.  
⚫ AC prizleri veya uzatma kablolarını aşırı yüklemeyin. Aşırı yükleme yangına veya elektrik çarpmasına neden 

olabilir.  
⚫ Sınıf 1 konstrüksiyona sahip cihazlar koruyucu topraklı bağlantısı olan bir şebeke prizine bağlanmalıdır.  
⚫ Sınıf 2 konstrüksiyona sahip cihazlar topraklanmış bir bağlantı gerektirmez.  
⚫ Ana şebeke prizinden çıkarırken daima fişten tutun. Güç kablosunu çekmeyin, aksi halde kısa devre 

oluşabilir.  
⚫ Hasarlı bir güç kablosu veya fişi veya gevşek bir prizi kullanmayın. Aksi takdirde yangın veya elektrik 

çarpması meydana gelebilir.  
28. Üründe düğme/hücre pilleri varsa veya bunları içeren bir uzaktan kumanda ile gelmişse: 

Uyarı: 
⚫ “Pili yutmayın. Kimyasal Yanık Tehlikesi” veya eşdeğeri.  
⚫ [Ürünle birlikte verilen uzaktan kumanda] Bu ürün, düğme pil/düğme hücre pil içerir. Sadece 2 saat içinde 

ciddi iç yanıklara yol açabilir ve ölüme neden olabilir.  
⚫ Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.  
⚫ Pil bölmesi sağlam şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.  
⚫ Pillerin yutulmuş olduğunu veya vücudunun herhangi bir yerine girmiş olabileceğini düşünüyorsanız, hemen 

tıbbi yardım alın.  
29.  Pillerin kullanımı ile ilgili uyarı: 
⚫ Pil yanlış yerleştirilmişse patlama tehlikesi. Yalnızca aynı veya eşdeğer tipte pillerle değiştirin.  
⚫ Pil, kullanım, depolama veya nakliye sırasında aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, yüksek irtifalarda düşük 

hava basıncına maruz bırakılmamalıdır.  
⚫ Pilin yanlış türdeki bir pille değiştirilmesi patlamaya ya da yanıcı sıvı veya gaz sızmasına neden olabilir.  
⚫ Pilin ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi, patlamaya neden 

olabilir.  
⚫ Pilin aşırı yüksek sıcaklıktaki bir ortamda bırakılması patlamaya veya yanıcı sıvı veya gazın sızmasına neden 

olabilir. 
⚫ Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması patlamaya veya yanıcı sıvı veya gazın sızmasına neden olabilir. 
⚫ Pilin atılmasının çevresel yönlerine dikkat edilmelidir.  

 

KURULUM 

• Tüm parçaları ambalajını açın ve koruyucu malzemeleri çıkarın.  

• Şebeke gerilimini kontrol etmeden ve diğer tüm bağlantılar yapılmadan cihazı şebekeye bağlamayın.  

 

*Bu talimat sadece güç kablosu veya AC güç adaptörü kullanan ürünlerle ilgilidir.  
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Dahil olan aksesuarlar: 

 

Kullanım Kılavuzu 

 

 

Güç Adaptörü 
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1. PİKAP PLATFORMU PARÇALARI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 45 RPM Adaptör 

2. Kaldırma kolu 

3. Otomatik Durdurma Düğmesi 

4. Hız Seçme Anahtarı 

5. Pikap Kolu 

6. Pikap kolu kilidi 

7. Ses İğnesi Kartuşu 

8. GÜÇ/SES Düğmesi 

9. Güç Led Işığı Göstergesi 

10. Pikap platformu mili 

11. Pikap Platformu Tablosu 

12. Çıkarılabilir Toz Kapağı  

13. Menteşe 

14. Güç Adaptörü Jakı  

15. Harici Hoparlör Jakları 

16. Ses Giriş Jakı  

17. Harici Hoparlör  

18. Harici Hoparlör kablosu 

KURULUM 
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Bluetooth alıcılı ve Ahşap Hoparlörlü Pikap Platformu ile birlikte 12V DC 2.0A çıkışlı bir AC/DC adaptörü verilmiştir. 

Adaptör cihazın çalıştırılması için gereklidir.  

Her bir hoparlörün kablosunu cihazın arkasına bağlayın. 

Not: Harici hoparlör kablosu renk kodludur, kırmızı konektörlü kablo kırmızı deliğe konmalı, beyaz olan ise beyaz 

deliğe konmalıdır.  

Adaptörün DC fişini, ünitenin arkasındaki DC IN Jakına sıkıca ve güvenli bir şekilde takın. 

Adaptörün AC fişlerini 220-240V AV ~ 50 Hz değerli bir elektrik prizine takın. 

POWER / VOLUME Düğmesi ile cihazı açın. Güç Led Işığı Göstergesi açılacaktır. 

Açıklama: Larsen etkisini veya geri besleme gürültüsünü önlemek için aşağıdakileri yapabilirsiniz: 

 1. Hoparlörlerinizi pikap platformunuzdan en az 60 cm veya daha uzağa yerleştirin 

 2. Daha yüksek ses düzeyinde bir plak çalarken toz kapağı açın 

 

Güç Açma ve Mod seçimi 

POWER / VOLUME Düğmesi ile cihazı açın. Gelen uyarı sesi cihazın Bluetooth modunda olduğu anlamına gelir. 

Pikap kolunu vinil üzerine yerleştirdiğinizde, pikap platformu vinil moduna geçecek ve Bluetooth modu otomatik 

olarak devre dışı bırakılacaktır; Bluetooth moduna geri dönmek için pikap kolunu kol desteğine geri yerleştirin. 

 

2. Plak dinleme 

1. Toz kapağını kaldırın 

2. POWER / VOLUME Düğmesi ile cihazı açın. Güç Led Işık Göstergesi KIRMIZI renkte yanacaktır. 

3. Pikap platformu üzerine bir plak yerleştirin ve oynatıcı hızını plak hızına uyacak şekilde ayarlayın. 

Not: Tek bir (45 rpm plak) ve / veya büyük merkez delikli plakları çalarken, 45 rpm adaptör kullanın. 

4. İğne kartuş koruyucu kapağını çıkarın 

 

Pikap kolu desteğinden pikap kolu kilidini açın. Kaldırma kolunu geriye doğru itin, pikap kolu yavaşça yukarı kalkacaktır. 

Pikap kolunu plak üzerinde istenen konuma yavaşça götürün ve pikap platformu tablası kol ona doğru hareket 

ettirildiğinde eğer Otomatik Durdurma düğmesi ON durumunda ise dönmeye başlayacaktır. Kaldırma kolunu ileri 

doğru iterek pikap kolunu pikap platformu üzerine bırakın; vinil plak çalmaya başlayacaktır. 

Otomatik Kontrol Anahtarı ON durumunda ise, plak bittiğinde otomatik olarak duracaktır. Otomatik Durdurma 

Düğmesi OFF durumunda ise, plak bittiğinde otomatik olarak durmayacaktır; pikap kolunu kaldırmak için kaldırma 

kolunu geriye doğru itmeli ve destek üzerine yerleştirmeli, ardından pikap platformunun dönmesini durdurmak için 

gücü kapatmalısınız. 

Açıklama: AUTO STOP (otomatik durdurma) fonksiyonu çoğu 33RPM vinil plak için geçerlidir. Ancak çok az sayıda vinil 

plak için sona gelmeden duracak veya AUTO STOP ON durumunda olduğunda sona gelince durmayacaktır. 

NOT: Son parça bitmeden önce plağınız durursa, AUTO STOP düğmesini OFF konumuna getirin. Plağınız artık sonuna 

kadar çalacaktır, ancak pikap platformunun dönüşünü elle olarak durdurmanız gerekir. 

NOT: Plak uzunluğuna bağlı olarak, AUTO STOP, plak bitmeden etkin hale getirilebilir. Oynatmayı kapatmak için sadece 

AUTO STOP özelliğine bağlı kalmayın. 

3. Bluetooth’un dinlenmesi 

Akıllı telefon veya tablet gibi Bluetooth Bağlantısına sahip harici bir cihaz, Bluetooth işlevi kullanılarak bu Pikap 

platformuna kablosuz olarak bağlanabilir. 

1. POWER / VOLUME Düğmesi ile cihazı açın. 

2. Pikap platformu açıldığında ve pikap kolu kol desteğine yerleştirildiğinde, Bluetooth modu otomatik olarak 
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etkinleştirilir ve eşleştirme moduna geçer, LED ışığı yanıp söner. 

3. Bluetooth cihazınızı pikap platformu ile ilk kez kullandığınızda, onları birbirine eşleştirmeniz gerekecektir. 

4. Harici cihazınızın Bluetooth Ayarını ON durumuna getirin. Biraz bekleyin, ardından Bluetooth eşleştirme adını 

“Lenco LS-100” arayın. Cihazınız bir şifre isterse (cihaz üreticisine, modeline ve yazılım versiyonuna bağlı olarak), 

“0000” rakamlarını girin ve OK tuşuna basın. 

5. Cihazı bağlamak için Bluetooth eşleştirme adını seçin. Bağlandıktan sonra Led ışığı yanıp sönmeyi durduracaktır. 

6. Artık Bluetooth ile harici cihazınıza bağlısınız 

7. Ses seviyesini ayarlamak ve harici ses cihazınızda ses kontrolünü ayarlamak için Ses Kontrol Düğmesini döndürün. 

“Bu üründe Bluetooth alma fonksiyonu vardır, ürünler herhangi bir Bluetooth sesi iletemezsiniz: bu, akıllı telefon gibi 

harici bir kaynaktan kablosuz olarak Bluetooth ses sinyali alabileceğiniz anlamına gelir.” 

 

Yardımcı girişi dinleyin 

1. 3,5 mm Stereo kablo (dahil değildir) kullanarak, harici bir ses cihazını ünitenin arkasındaki AUX IN soketine bağlayın. 

2. POWER / VOLUME Düğmesi ile cihazı açın ve sesi uygun bir seviyeye ayarlayın. 

3. Ses seviyesini ayarlamak için POWER/VOLUME kullanın ve Oynatma/Ses fonksiyonlarını kontrol etmek için harici 

ses cihazındaki kontrolleri kullanın 

Not: Aux jakı kabloyla takıldığında, LS-100 Aux modunda kalır, plak veya Bluetooth’tan müzik dinlemek istiyorsanız 

Aux modundan çıkmak için kabloyu çıkarmanız gerekir. 

 

Güç tasarrufu için otomatik bekleme (CE yönetmeliği): LS-100, +/- 15 dakika boyunca ses sinyali (plak veya Bluetooth) 

yoksa otomatik olarak bekleme moduna geçecektir. Cihazı yeniden aktif hale getirmek için aşağıdaki seçeneğiniz 

vardır: 

⚫ Çalmaya başlamak için pikap kolunu plak ile birlikte pikap platformu tablasına getirin. 

⚫ POWER/VOLUME Düğmesini OFF durumuna ve sonra tekrar ON durumuna getirin. 

 

İĞNE NASIL DEĞİŞTİRİLİR 

İğneyi değiştirmek için lütfen aşağıdaki talimatlara bakın. 

İğnenin kartuştan çıkarılması 

1. İğnenin ucuna bir tornavida yerleştirin ve gösterildiği gibi “A” yönünde aşağı doğru itin. 

2. İğneyi ileri doğru çekip aşağı doğru iterek iğneyi çıkarın. 

İğnenin Takılması 

1. İğnenin ucunu tutun ve “B” yönünde gösterildiği gibi bastırarak iğneyi yerleştirin. 

2. İğne uç konumuna kilitlenene kadar iğneyi “C” yönünde yukarı doğru itin. 
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NOTLAR 

Maksimum keyif almak için plaklarınızı anti statik bir bezle temizlemenizi tavsiye ederiz. 

Aynı nedenle iğnenizin periyodik olarak değiştirilmesi gerektiğini de belirtmek isteriz (yaklaşık olarak her 250 saat 

oynatmada bir kez) 

Lenco   

Pikap platformu LS-100 

Tür Kayış tahriki – tam manuel 

Tahrik motoru DC motoru 

Hız 33, 45, 78 RPM 

Pikap tablası 200mm 

Bluetooth   

Versiyon 5.0 

Frekans aralığı 2402MHz – 2480MHz  

Maksimum iletim gücü <8dbm 

Genel   

Adaptör Giriş AC100-240V~50/60Hz 0.8A 

 Çıkış DC12V-2A 

ÜRÜN DC12V-2A 

Güç tüketimi 6W 

Boyut Ana cihaz için 340x340x100mm; Hoparlör için 130x120x200mm 

Ağırlık Yaklaşık kg  

 

 

Güç Kaynağı Bilgisi 

Bilgi  Değer ve kesinlik  

Üreticinin adı veya ticari markası, ticari tescili ve adresi  SHENZHEN SHI GUANGKAIYUAN 

TECHNOLOGY LTD 

2 floor, 41 TianSheng Road, TianLiao 

village, GongMing Street, 

Guangming, Shenzhen, Guangdong, 

Çin Halk Cumhuriyeti 

Model Kodu  GKYZD0200120EU 

Giriş voltajı  120-240V 

Giriş AC frekansı  50-60Hz 

Çıkış voltajı  DC 12V 

Çıkış akımı  2A 

Çıkış Gücü  24W 

Ortalama aktif verimlilik  %86.66 

Düşük yükte verimlilik %84.42 

Yüksüz Güç tüketimi 0.08 

  

 

ÜRÜN ÖMRÜ   :  10 YIL 

GARANTI SÜRESİ :    2 YIL 
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Uretici : Lenco Benelux BV 

Thermiekstraat 1a6361 HB Nuth   Hollanda Tel : + 31  045-5778939    E-mail : info@lenco.com 

 

İthalatçı  : 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 

 

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 

 

Teknik Servis : SOYÇİÇEK ELEKTRONİK 

PİRİ MEHMET MAH. 1760.SOK. NO: 12/14 ISPARTA 

Tel : 02462327604 

Vergi Dairesi : ISPARTA Vergi No : 7750035519 

HYBNo : 32-HYB-108 

 

 

Garanti 

Lenco, Avrupa yasalarına göre hizmet ve garanti sunar; buna göre onarım durumunda (garanti süresi boyunca ve 

sonrasında) yerel satıcınıza başvurmanız gerekir. 

 

Önemli not: Onarım gerektiren ürünleri doğrudan Lenco’ya göndermek mümkün değildir. 

 

Önemli not: Bu cihaz resmi olmayan bir servis merkezi tarafından herhangi bir şekilde açılır veya erişilirse, garanti 

süresi sona erer. 

 

Bu cihaz profesyonel kullanım için uygun değildir. Profesyonel kullanım durumunda, üreticinin tüm garanti 

yükümlülükleri geçersiz olacaktır. 

  

Yasal uyarı 

Bellenim ve/veya donanım bileşenlerinde güncellemeler düzenli olarak yapılır. Bu nedenle, bu belgedeki talimatların, 

teknik özelliklerin ve resimlerin bazıları sizin özel durumunuzdan biraz farklı olabilir. Bu kılavuzda açıklanan tüm 

öğeler yalnızca açıklama amaçlıdır ve belirli durumlar için geçerli olmayabilir. Bu kılavuzda yapılan açıklamalardan 

dolayı bir yasal hak doğmaz. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 

Eski Cihazın Bertarafı 

 

Bu sembol, ilgili elektrikli ürünün veya pilin Avrupa’da genel evsel atık 

olarak atılmaması gerektiğini gösterir. Ürün ve pilde doğru atık işlemi 

yapılması için, lütfen bunları elektrikli ekipman ya da pillerin imhası için 

geçerli olan yerel yasalara uygun şekilde atın. Bu şekilde, elektriksel 

atıkların arıtılmasında ve bertaraf edilmesinde doğal kaynakların 

korunmasına ve çevre koruma standartlarının (Atık Elektrikli ve Elektronik 

Ekipman Direktifi) iyileştirilmesine yardımcı olacaksınız. 

 

UYGUNLUK BEYANI 

Commaxx, işbu belgeyle [Lenco LS-100] telsiz ekipmanı tipinin 2014/53/EU direktifine uygun olduğunu beyan eder. 

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 

https://commaxx-certificates.com/doc/ls-100_doc.pdf  

 

Tip RF Frekans aralığı (MHz) Güç (dBm) 

Bluetooth 2402-2480 < 6 

 

 

Servis 

Daha fazla bilgi ve yardım masası desteği için lütfen www.lenco.com adresini ziyaret edin.  

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Hollanda. 

 

 

https://commaxx-certificates.com/doc/ls-100_doc.pdf

