
Debut PRO
Aloitusopas

Ennenkuin aloitat:

• Varmista, että sinulla on riittävästi tilaa purkaa soitin turvallisesti 
laatikostaan.

• Pura pakkaus ja kasaa soitin puhtaassa ja siistissä ympäristössä. 

• Jos mahdollista, SÄÄSTÄ PAKKAUS! Jos soitin tarvitsee huoltoa tai 
se pitää muuten lähettää takaisin, pakkaa se alkuperäiseen laatik-
koon kaikkine pehmusteineen. Kuljetusvauriot eivät kuulu takuun 
piiriin ja turvallisin pakkaus on soittimen alkuperäinen paketti. 

• Käyttöohje tulee paketissa mukana tai voit ladata sen: 
www.ak-hifisystems.fi

1 32Pura tarvikkeet esille muovipussista, joka on 
pakkauksen sisällä päällimmäisenä. 

Ota pölykansi pois laatikosta ja laita se sivuun 
turvalliseen paikkaan.

Nosta suojapussissa oleva levysoitin laatikosta.

a) b) c) d)

e)

f ) g)

a) Anti Skating-puntti / Kuusiokoloavain

b) Pyöreä vetohihna 78 nopeudelle 

c) Vakiovetohihna 33/45 nopeudelle

d) Adapteri sinkuille / Kuusiokoloavain

e) Connect it E RCA kaapeli  

f ) Neulapainovaaka

Poista suojapussi varovaisesti. 5 64 7Ota vastapaino kolostaan pakkauksesta. Pura virtalähde rasiastaan. Pura levylautanen esille pehmusteistaan.

Säädä tarvittaessa levysoittimen jalko-
ja, jotta soitin on vaakasuorassa.8 109Aseta vetohihna (c) vetopyörän pienemmän 

kehän ja aluslautasen ympäri. 11Aseta levylautanen aluslautasen päälle.

Isompi vetopyörän kehä pyöreälle hihnalle (78 RPM)  

Laita vastapaino paikalleen. Aseta neulapainovaaka (f ) levylautaselle. Poista varovasti neulan suojus.12 14 1513Poista äänivarren kuljetuksessa paikallaan 
pitävä pidin.

Äänivarsi lasketaan kääntämällä vivusta 

18
Laita  Anti Skating -puntti (a) paikalleen siten, 
että siiman pieni lenkki tulee äänivarren tapin 
keskimmäiseen uraan.

Aseta neula vaa‘an päälle.. 
Oikea kohta on lukema 20.16 1917

Tasapainota äänivarsi pyörittämällä vastapai-
noa eteen- tai taaksepäin löytääksesi oikean 
neulapainon

Kun neulapainovaaka pysyy vaakasuoras-
sa, neulapaino on oikea. 

0°

Kytke virtalähde ja Connect it E (e) välikaapeli.
Välikaapelin keltaiset merkit vahvistimeen päin. 20 21 Pura pölykansi pakkauksestaan ja asenna 

paikalleen.
Yhdistä laitteisiisi ja nauti musiikista!2322 Vasemman etureunan kytkimestä valitaan 

pyörintänopeus.

33 RPM

OIKEA:   45 RPM / 78 RPM

POIS PÄÄLTÄKESKIASENTO:

VASEN:

Levysoittimen alustan pitää olla suora ja tukeva. 
Tarkista vaakasuoruus vatupassilla.
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Instrumentti, jota kuka tahansa osaa soittaa. 

Tarvitsetko apua tai neuvoja? 
Ota yhteyttä, autamme mielellämme.

www.ak-hifisystems.fi

Record Puck levypaino on lisävaruste.

Huolto
Jos kohtaat soittimen kanssa ongelmia, joita et saa itse ratkaistua tämän pikaoppaan tai käyttöohjeen avulla, ota ensin yhteyttä myyjääsi. Vain siinä tapauksessa, 
että kauppiaasi ei pysty auttamaan, ota yhteys maahantuojaan. Soitinta ei saa lähettää maahantuojalle ennen yhteydenottoa! Saat yhteydenoton jälkeen ohjeet 
siitä, miten menetellä.
Takuukorjaus voidaan suorittaa vain, jos soitin tulee huoltoon asianmukaisesti pakattuna. Tästä syystä suosittelemme alkuperäisen pakkauksen säilyttämistä 
kaikkine pehmusteineen. 
Älä koskaan lähetä levysoitinta ennen kuin se on asianmukaisesti purettu osiin ja pakattu sitten käyttöohjeen viimeisellä sivulla olevan kaavion mukaisesti laa-
tikkoonsa. Nämä osat tulee irroittaa ja pakata erikseen: pölykansi, vastapaino, Antiskate-puntti, vetohihna. Laita neulansuojus aina kuljetuksen ajaksi paikalleen, 
samoin äänivarsi on kiinnitettävä lepotukeensa ns. „pussinsulkijalla“, jotta se ei pääse kuljetuksessa liikkumaan.

Takuu
Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat pikaohjeen ja käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä, eikä mahdollisista kuljetusvaurioista. 
Levysoittimen modifiointi, muuttaminen tai purkaminen muiden kuin valtuutetun huollon toimesta vapauttaa valmistajan takuuvastuusta.
Jos soitin lähetetään takuuhuoltoon ottamatta ensin yhteyttä ja huoltoon lähettämisen syy on sellainen, että asia olisi voitu neuvomalla hoitaa kuntoon, huolto 
laskuttaa tarkastusmaksun ja mahdolliset lähetyskulut molempiin suuntiin.
 
Takuuehdot:
• Takuu on voimassa vain, jos tuote on hankittu Pro-Ject Audio Systems‘in ja maahantuojan valtuuttamalta jälleenmyyjältä. 
• Takuun puitteissa vika korjataan ja takuuvastuu rajoittuu vian kuntoon saattamiseen (vika korjataan tai laite vaihdetaan uuteen, valmistajan/maahantuojan 

arvion mukaan).
• Suomessa noudatetaan Kodintekniikka-alan markkinoinnin takuusuositusta MTS-2002. Levysoittimet neulat, vetohihnat tms. kuluvat osat eivät kuulu 

takuun piiriin.

• Takuu on voimassa alkuperäiselle ostajalle eikä ole siirrettävissä. Levysoittimien osalta tämän johtuu siirtämisen ja kuljetuksen aiheuttamista riskeistä.
• Takuu on osoitettava takuuhuoltotilanteessa alkuperäisellä kuitilla tai ostolaskulla.
• Takuu on 2 vuotta alkuperäisestä ostopäivästä.
 
Pro-Ject Audio Systems antaa takuun tuotteidensa materiaalien ja työn osalta. Se ei kata esimerkiksi seuraavia:
• Kuluvia osia, jotka normaalikäytössäkin kuluvat, hapertuvat tai voivat helposti vaurioitua. Tällaisia ovat esimerkiksi akut, paristot, levysoittimien vetohihnat 

ja äänirasiat ja neulat.
• Vaurioita, jotka johtuvat väärästä asennuksesta, kytkennöistä tai kuljetuksesta.
• Vaurioita, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä, huolimattomuudesta, modifioinnista (=muutosten tekeminen laitteeseen) tai muiden kuin 

alkuperäisten  osien käyttämisestä.
• Vaurioita, jotka aiheutuvat viallisten tai muuten sopimattomien oheislaitteiden käytöstä. 
• Vaurioita, jotka aiheutuvat Force Majeure-tyyppisen ilmiön takia. Tällaisia ovat esimerkiksi salaman isku, vesivahinko, onnettomuus, tulipalo, sota tai vastaa-

va.
• Takuu ei kata tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu, muutettu tai tehty lukukelvottomaksi.
• Korjauksia tai muutoksia on tehty valtuuttamattoman henkilön toimesta. 
Kaupallinen/ammattikäyttö
• Vauriot tai viat, jotka aiheutuvat kotikäyttöön tarkoitetun laitteen käyttämisestä ammatitoiminnassa eivät kuulu takuun piiriin. Tämä levysoitin on tehty 

normaaliin kotikäyttöön. Sen käyttö ammattimaisissa olosuhteissa (disko, baari tms.) ei kuulu takuun piiriin ja tapahtuu omalla vastuulla.
 
Pro-Ject Audio Systems is a Registered Trademark of H. Lichtenegger.
 
Tämän oppaan on tuottanut: Pro-Ject Audio Systems, käännös maahantuoja AK-Hifisystems/Audiokauppa Finland Oy, www.ak-hifisystems.fi


