
KÄYTTÖOHJE 
 

 

Pro-Ject Phono Box MM 
 
Hyvä musiikinystävä, 

Onnittelut PRO-JECT-phonoasteen hankkimisesta. 

Lue huolellisesti tämä ohje, jotta kytket laitteen oikein ja saat siten parhaan mahdollisen äänenlaadun.  

!
 

Sähköiskuvaara.  

 
Tärkeää. 

Kytkeminen levysoittimeen 

Kytke äänirasian signaalijohdot Phono Boxin takalevyn INPUT-liitäntään.  

Tarkista, että kytket kanavat oikein päin: oikea kanava on yleensä merkitty punaisella, ja vasen kanava 
mustalla tai valkoisella. Äänivarren maadoitusjohdin kiinnitetään maadoitusruuviin. 

 

Kytkeminen vahvistimeen 

Kytke vahvistimelle menevät johdot Phono Boxin takalevyn OUTPUT-liitäntään ja kytke johdot 
vahvistimessa sopivaan linjatasoiseen tuloliitäntään (esimerkiksi AUX, CD, Tuner, Tape tai Video). 

Tarkista, että kytket kanavat oikein päin: oikea kanava on yleensä merkitty punaisella, ja vasen kanava 
mustalla tai valkoisella. 

 

!
 

Tee kaikki kytkennät ennen kuin kytket laitetta verkkoon tai vahvistimeen! 

Älä kytke Phono Boxia vahvistimen levysoitinliitäntään (usein merkitty gram, disc tai RIAA). 
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Virtalähde 

Laitteen mukana on virtalähde, josta laite saa käyttösähkönsä. Tarkista, että virtalähteessä mainittu 
käyttöjännite on oikein. Virtalähteestä tuleva virtajohto kytketään Phono Boxin takalevyssä olevaan 
liitäntään, joka on merkitty Power ~16V. Kytke johto ennen kuin kytket virtalähteen verkkoon. 

 

Tekniset tiedot Pro-Ject Phono Box MM 

Tuloimpedanssi: 47 kohmia/100pF 

Vahvistus: 32 dB 

Lähtöjännite (tyypillinen): 200 mV/1 kHz @ 5 mV/1 kHz 

Taustakohina: 82 dB (88 dB - A-pain) 

Harmoninen kokonaissärö: <0,005 % 

RIAA-korjauksen tarkkuus: 20Hz - 20 kHz / enint. 0,5 dB 

Virrankulutus: 16 V/40 mA AC 

Virtalähde: Ulkoinen verkkovirtamuuntaja 

Lähtöjännite: 16 V/200 mA AC 

Mitat: L x K x S: 105 x 30 x 75 mm 

Paino: 280 g ilman virtalähdettä 

 

Ongelmien ratkaisuja 

Ei ääntä yhdessä tai molemmissa kanavissa: 
 Levysoittimen ja Phono Boxin väliset johtoliitokset ovat huonot. Tarkista liitännät sekä liittimien 
 kunto. Johdon juotos on saattanut irrota liittimen rungosta. 

Voimakas hurina: 
 Maaliitos rasiasta tai äänivarresta Phono Boxiin on huono tai se puuttuu. 

 

 

Huolto 

Jos laitteen toiminnassa on ongelmia, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään.   

Takuu 

 

Takuu ei kata huolimattomasta ja käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä aiheutuneita vikoja ja 

vaurioita. Takuu raukeaa jos tuotteeseen on tehty muutoksia tai sitä on yritetty huoltaa muussa 

kuin maahantuojan valtuuttamassa huoltoliikkeessä.  
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