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                Primary E 
Käyttökytkimet, ominaisuudet ja liitännät 

(1) Virtakytkin 

(2) Porrastettu vetopyörä ja vetohihna * 

(3) Levylautanen ja huopamatto * 

(4) Äänivarren vastapaino    

(5) Äänivarren nostovipu 

(6) Äänivarren lepotuki ja irroitettava kuljetuslukitsin 

(7) Varsiputki 

(8) Rasiakelkka, sormikoukku ja esiasennettu Ortofon OM -äänirasia 

(9) Pölykansi 

(10) Pölykannen saranatappi 

(11) Saranan pidikkeet/kiristimet 

(12) Virtajohto (maakohtainen) 

(13) Signaalikaapeli 

             Kuusiokoloavain 1.5mm (ei kuvassa)* 

             Single adapteri (ei kuvassa)* 
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Hyvä musiikin ystävä! 
 

Onnittelut ja kiitos, että valitsit Pro-Ject -levysoittimen. 

Pro-Ject Primary E levysoitin on taitavien ammattilaisten käsityötä ja tarkan testiohjelman läpäissyt. 
Saat siitä vuosiksi eteenpäin huoletonta kuuntelunautintoa. 

Kauppiaasi auttaa mielellään, jos tarvitset apua soittimen käyttöönotossa tai käytössä. 

Tärkeää: 

Soittimesi toimitetaan osittain kasaamattomana, jotta herkimmät osat säilyvät kuljetuksen aikana 
ehjänä. Tarkasta heti, että soitin ei ole vaurioitunut kuljetuksessa. Kuljetusvaurion sattuessa ota 
yhteys myyjään, älä ota soitinta käyttöön. Kuljetusvauriot eivät kuulu takuun piiriin, vaan täytyy 
hoitaa myyjän ja kuljetusyhtiön kanssa. 

Turvallisuusohjeita 

 

Virtajohtoa käytetään laitteen kytkemiseen verkkovirtaan. Huolehdi siitä, että pistoke on aina 
saavutettavissa ja helposti irrotettavissa. Pidä kiinni pistokkeesta sitä irrotettaessa, älä vedä 
kaapelista. Älä koskaan käsittele virtajohtoa tai pistoketta märin tai kostein käsin. 
Älä anna nesteiden päästä laitteeseen. Älä sijoita mitään nestettä sisältävää esinettä, esimerkiksi 
kukkamaljakkoa laitteen päälle tai lähelle. Älä läikytä mitään nestettä laitteen päälle. Älä sijoita 
avotulta, kuten palavaa kynttilää, soittimen päälle tai viereen. Soitinta ei saa käyttää kosteissa 
tiloissa tai kylpyammeen, porealtaan, suihkun tms. läheisyydessä. 
Pidä muovipussit pois lasten ulottuvilta tukehtumisvaaran estämiseksi. 

Levylautasen ja vetohihnan asentaminen 
Poista ruskea pahvituki (kuvassa paper insert), joka pitää levylautasen kuljetuksessa paikallaan. Laita 
huopamatto (felt mat) levylautasen (platter) päälle ja asenna vetohihna (drive belt) kuvan mukaisesti. 
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Neulavoiman (neulapainon=VTF, Vertical Tracking Force) säätö 
 
Soittimen mukana tuleva vastapaino (4) soveltuu äänirasioille, joiden paino on 3 - 7g (vastapaino no. 
81). Vastapaino on tehtaalla säädetty oikein Ortofon OM-rasialle, joka tulee soittimen mukana. 
Voit siirtyä seuraavaan kohtaan. 
 
Vain siinä tapauksessa, että vaihdat äänirasiaa ja neulavoimaa tarvitsee säätää, noudata seuraavaa 
ohjetta: 
 
Aseta neulavaaka (kuvassa stylus pressure gauge) levylautaselle. Löysennä vastapainon lukitusruuvi 
kuusiokoloavaimella ja säädä neulapaino liu’uttamalla vastapainoa akselissaan eteen tai taaksepäin 
kunnes neulavaaka on tasapainossa (=vaakasuorassa*). Neulan tulee olla  laskettuna haluttua 
neulavoimaa vastaavan lukeman kohdalle: esimerkiksi 15Nm=1,5g, 20 Nm=2,0 g. Vastapainon 
siirtäminen taaksepäin vähentää neulavoimaa, siirtäminen eteenpäin vastaavasti lisää neulavoimaa. Kun 
oikea neulavoima on löydetty, lukitse mukana tulevalla kuusiokoloavaimella vastapaino paikalleen. 
 
*: Jos asteikkopuoli vaakasta on ylempänä, neulavoimaa on liian vähän. Jos taas asteikkopuoli painuu 
alemmas (”yli” vaakasuoran tilanteen), neulavoimaa on liikaa. Kun vaaka on täysin vaakasuorassa, 
neulavoima on oikea. 
 

 
 
Liittäminen vahvistimeen 
Levysoittimessa on kiinteä signaalikaapeli (11), jolla se kytketään vahvistimeen. Käytä Phono-liitäntää (joskus 
voi olla nimetty Gram, Disk, RIAA tms.) ja varmista, että liitäntä on sopiva MM-äänirasialle. Linjaliitännät 
kuten CD, Aux, Tuner, Tape tms. eivät sovellu Primary E-levysoittimen liitäntään. 
Huolehdi, että vasen ja oikea kanava kytketään oikeisiin liittimiin. Oikea kanava on useimmiten merkitty 
punaisella, vasen mustalla tai valkoisella värikoodilla. Tarkista tarvittaessa liitännät vahvistimesi 
käyttöohjeesta. Primary E:n kaapelin maadoitusjohdin on syytä kytkeä vahvistimen maadoitusruuviin, 
varsin hurinaongelmien ilmetessä. 
Jos vahvistimessasi ei ole liitäntää levysoitinta varten, tarvitset erillisen levysoitinetuvahvistimen (RIAA-
korjain). Se liitetään levysoittimen ja vahvistimen linjatasoisen liitännän (CD, Aux, Tuner tms.) väliin. 
Lisätietoja levysoitinetuvahvistimista eli RIAA-korjaimista saat maahantuojan sivuilta www.ah-
hifisystems.fi tai jälleenmyyjältäsi. 

Kytkeminen verkkovirtaan 
Levysoitin toimitetaan kussakin maassa sopivalla verkkojohdolla. Kytke verkkopistoke pistorasiaan 
noudattaen aiemmin kerrottuja turvallisuusohjeita.  
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Pölykannen asennus 
Aseta pölykansi (dust cover) varovasti saranatappeihin soittimen takareunassa. Pölykannen 
avautumisen jäykkyyttä voi säätää kiristämällä tai löysäämällä saranatappien pidikkeiden (9) ruuveja. 
Älä ylikiristä kuitenkaan ruuveja.  

Virran kytkeminen päälle ja pois 
Virtakytkimen painaminen kytkee virran päälle ja pois ja levylautanen alkaa pyöriä. 

Pyörintänopeuden vaihtaminen 
Vetopyörässä (2) on porrastus: kun vetohihna kulkee ylemmän/pienemmän kehän kautta, on 
pyörintänopeus 33 1/3 kierrosta minuutissa. Isommalla/alemmalla kehällä pyörintänopeus on 45 
kierrosta minuutissa. Nopeuden vaihtamiseksi vaihda vetohihna paikkaa halutun mukaisesti. 

Huolto ja puhdistus 
Levysoittimesi vaati hyvin vähän, jos ollenkaan huoltoa normaalikäytössä. Pyyhi pöly pois nihkeällä 
liinalla. Kuivan liinan tms. käyttö saattaa aiheuttaa staattista sähköä, joka vetää pölyä soittimen 
puoleen, siksi suosittelemme nihkeää liinaa. 

Laita neulan suojus paikalleen puhdistuksen ajaksi! Yksi yleisimpiä levysoittimien vikoja on pölyjen 
pyyhinnän yhteydessä vaurioitunut neula… 

Erilaisten puhdistusaineiden käytössä suositamme varovaisuutta: erityisesti läpinäkyvä soittimen 
pölykansi voi vaurioitua (sumentua, naarmuuntua) liian vahvojen aineiden vaikutuksesta. 

Levysoittimen ollessa pitkään käyttämättä on suositeltavaa irrottaa vetohihna. Älä kuitenkaan jätä 
sitä soittimen tai levylautasen päälle, vaan pöytälaatikkoon pienessä pussissa pois UV-säteilyn 
vaikutuksesta. 

Äänirasian asentaminen, neulan vaihtaminen 
Jos soittimessa on äänirasia valmiina tehtaalla asennettuna, älä koske äänivarren säätöihin! Ne on 
tehtaalla tarkasti tehty ja niihin ei tarvitse koskea. 

Jos haluat asentaa uuden äänirasian, kiinnitä se äänivarteen sen mukana tulleiden ruuvien avulla. 
Äänivarteen sopivat kaikki ns. ½” (puolen tuuman) ruuvikiinnityksellä varustetut äänirasiat. Kiinnitä 
rasia sen valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Liitä äänivarren sisältä tulevat kaapelit äänirasian liittimiin. Kaapelien värikoodit ovat: 
Valkoinen: vasen kanava + (L+) 
Punainen: oikea kanava + (R+) 
Vihreä:  oikea kanava – (R-) 
Sininen: vasen kanava – (L-) 
 
Vioittunut tai kulunut neula voi vahingoittaa levyjäsi pysyvästi ja kannattaa siksi viipymättä vaihtaa. 
Neulan vaihtamiseksi neulasuojus pitää olla irrotettuna. Neula irtoaa vetämällä suoraan ulospäin. 
Tehtaalla esiasennetun äänirasian tyyppi on Ortofon OM-NN ja sen vaihtoneula on Stylus NN. 

Jos tarvitset apua uuden neulan hankintaan, ole yhteydessä jälleenmyyjääsi tai maahantuojaan. 
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Huomioitavaa: äänirasian ja äänivarren säätäminen vaativat suurta tarkkuutta, jotta äänirasia 
tai varren laakerit eivät vahingoittuisi. Pyydä apua jälleenmyyjältä, jos epäilet taitojasi tai et 
tiedä, miten säädöt tulisi suorittaa ja mitä varotoimia pitää huomioida. 

 

Hyödyllinen vinkki 
Levysoitin tulisi sijoittaa resonoimattomalle, tukevalle alustalle, jotta alustan resonanssit (värähtely) ei 
pääse huonontamaan äänenlaatua. Tukeva puinen taso/kaappi käy hyvin. On myös syytä tarkistaa, että 
taso on vaakasuorassa.  

 

Tekniset tiedot  Pro-Ject Primary E / Pro-Ject 8.6E 

Nopeudet 33/45 r.p.m. 
Nopeuden vaihtelu 33: 0,80%     45: 0,70% 
Huojunta ja värinä 33: 0,29%   45: 0,27% 
Häiriöetäisyys -65dB 
Äänivarren tehollinen massa 8g 
Äänivarren tehollinen pituus 8,6" (218,5mm) 
Overhang 22mm 
Virrankulutus 4.5W 
Virtajohto EU/Suomi 
Mitat (LxKxS) 420 x 112 x 330mm 
Paino 4.0kg 

 

Tekniset tiedot  MM-äänirasia Ortofon OM 
Taajuusalue 20-22.000Hz 
Kanavaerotus 20dB/1kHz 
Ulostulojännite 4.5mV 
Suositeltu 
kuormitusimpedanssi 

47kohms/liitäntä: – MM-tulo 

Joustavuus/neulahionta 20µm/mN – Pyöreä 
Suositeltu neulavoima 17.5mN=1,75g 
Paino 5g 
 

 
Maahantuoja: 
AH-Hifisystems Oy 

info@ah-hifisystems.fi 

www.ah-hifisystems.fi 
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Mahdollisia vikatilanteita 
Pro-Ject levysoittimet valmistetaan tarkkojen standardien mukaan ja testataan yksityiskohtaisen 
testiohjelman mukaan ennen kuin ne lähtevät tehtaalta. Vastaan tulevat vikatilanteet eivät 
useinkaan johdu virheestä tuotteessa, vaan esimerkiksi väärästä käytöstä, virheestä käyttöönotossa, 
laitteiston muista osista tai muusta sattumuksesta. Siksi tässä on lista muutamista yleisistä 
ongelmatilanteista ja niiden mahdollisista syistä: 

Levylautanen ei pyöri, vaikka virta kytketään päälle: 

  Virtalähdettä ei ole liitetty soittimeen tai pistorasiaan. 

  Pistorasiaan ei tule virtaa. 

  Virtalähde on viallinen. 

  Vetohihna on pois paikoiltaan. 

Ei ääntä vasemmasta, oikeasta tai ei kummastakaan kanavasta: 

Kontaktiongelma jossain levysoittimen kaapeleista. Jokin RCA-liittimistä saa huonon 
kontaktin. RCA-liittimiä voi olla levysoittimen ja vahvistimen tai levysoittimen ja RIAA-
etuvahvistimen, RIAA-etuvahvistimen ja vahvistimen välillä. Kaikki nämä tulisi 
tarkistaa. Kontaktivika voi olla myös äänirasian ja äänivarren sisään menevien 
kaapelien pikku liittimissä. RCA-kaapeli voi olla viallinen. 

Vahvistimesta ei ole valittu oikeaa tuloliitäntää. 

Vahvistin ei ole päällä. 

Vikaa vahvistimessa tai vahvistimen ja kaiuttimien välisissä liitoksissa. 

Voimakasta hurinaa/huminaa levysoitinliitäntä valittuna: 

Maadoitusyhteys äänirasian, äänivarren tai varsikaapelin ja vahvistimen välillä 
puutteellinen.  

Maadoitusjohdin kytkemättä vahvistimen maadoitusruuviin. 

Mahdollinen ”maalenkki”: levysoittimien kanssa erilaiset maadoitusongelmat ovat 
suhteellisen yleisiä, mutta ratkaistavissa. 

Säröinen tai epämääräinen ääni toisessa tai molemmissa kanavissa: 

Levysoitin on liitetty väärään tuloliitäntään tai levysoitinliitännän/etuvahvistimen 
MM/MC-kytkin väärässä asennossa. 

Neula tai neulavarsi ovat vaurioituneet. 
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Väärä kierrosnopeus, venynyt vetohihna, lautasen laakeri ilman öljyä tai vaurioitunut 
(harvinaista). 

 
 

 

 

Huolto 
Jos levysoittimeen tulee vikatilanne, jota et pysty yo. tarkistusten jälkeen itse ratkaisemaan, ota 
yhteys levysoittimen myyjään lisäohjeita varten. Vain siinä tapauksessa, että myyjän antaman 
avun jälkeenkään vikaa ei saada ratkaistua, tulee soitin lähettää maahantuojan huoltoon. Huollolla 
on oikeus laskuttaa asiakkaalta huoltotyö, jos laite on lähetetty huoltoon turhaan. 

Levysoittimen käyttöönoton yhteydessä suosittelimme pakkauksen säilyttämistä. Mahdollisen 
huoltotilanteen sattuessa alkuperäinen pakkaus on hyödyllinen: takuuhuollot eivät kata mahdollisia 
väärän pakkaamisen tai muun syyn aiheuttamia kuljetusvaurioita. Levysoitin, sen laakerit, äänivarsi, 
neula ym. ovat hyvin herkkiä, siksi tämä on tärkeä kysymys. 

Älä koskaan lähetä rahdilla tai edes itse kuljeta autossa levysoitinta, jos sitä ei ole asianmukaisesti 
purettu osiin: vähintään levylautanen, vastapaino, mahdollinen antiskating-paino, vetohihna ja 
pölykansi pitää irrottaa tai tukea paikalleen. Samoin äänivarsi tulee lukita kunnolla lepotukeensa, 
jotta se ei pääsee liikkumaan. Neulansuojus tulee olla paikallaan. 

Takuu 

 
 

 

 Maahantuoja tai valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet näiden ohjeiden 
noudattamatta jättämisestä ja/tai tuotteen kuljetuksessa aiheutuneista vaurioista. Levysoittimen 
muuttaminen, osien vaihtaminen tai muun kuin valtuutetun huollon suorittama huoltotyö 
lopettaa takuun. 

 
 
 

Pro-Ject Audio Systems is a Registered Trademark of    
H. Lichtenegger. 

This guide was produced by: Pro-Ject Audio 
Systems Copyright © 2018. All rights reserved. 
 

The information was correct at the time of going 
to press. The manufacturer reserves the right to 
make changes to the technical specification 
without prior notice as deemed necessary to 
uphold the ongoing process of technical 
development.  
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