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Hyvä musiikin ystävä, 
 
Kiitos Pro-Ject CD Box S2 CD-soittimen hankinnasta. Jotta saat soittimestasi parhaan 
suorituskyvyn ja toimintavarmuuden, lue tämä käyttöohje ennen käyttöönottoa. 
 
Symbolit: 
 
Varoitus mahdollisesta vauriosta tuotteelle tai vaarasta käyttäjälle, jos toimitaan 
virheellisesti 
 

 
Tärkeä huomatus 

    
  Varoitus! Laser diodi, mitä levyjä ei saa käyttää ja turvallisuusohjeita  
 

 

Tuotteen sisällä on laser diodi, voimakkuudeltaan yli 1. luokan laserin. Turvallisuuden 
varmistamiseksi älä avaa koteloa tai yritä purkaa tuotetta. Huoltotoimenpiteitä saa 
suorittaa vain ammattitaitoiset henkilöt. 
Jos levy on haljennut, lohjennut, kiero tai muulla tavalla vaurioitunut, älä soita sitä: riskinä 
on soittimen vaurioituminen. CD Box S2 on suunniteltu soittamaan normaalikokoisia, 
pyöreitä CD-levyjä. Muotoonleikattujen levyjen käyttö ei ole suositeltavaa. Valmistaja 
tai maahantuoja ei vastaa vaurioituneiden tai muiden kuin pyöreiden levyjen 
soittamisesta aiheutuvista vaurioista. 
 Verkkovirran jännite vaihtelee maakohtaisesti. Ennenkuin kytket virtalähteen 
verkkopistorasiaan, varmistayhteensopivuus tarkistamalla, että virtalähteen merkinnät 
vastaavat oikeaa verkkojännitettä. 
Verkkovirtalähdettä käytetään myös laitteen irroittamiseksi verkkovirrasta. Varmista, 
että virtalähteeseen pääsee aina helposti käsiksi. Älä käsittele virtalähdettä tai laitetta 
jos kätrsi ovat märät tai kosteat. 
Huolehdi, että laitteeseen tai virtalähteeseen ei pääse nesteitä. Älä sijoita nestettä 
sisältävää astiaa (kukkamaljakko tms) laitteen päälle tai viereen. Älä päästä nesteroiskeita 
laitteeseen tai virtalähteeseen. Älä sijoita avotulta kuten kynttilää laitteen päälle tai lähelle. 
Laitetta ei saa käyttää kosteissa tai märissä tiloissa, kylpy/poreammeen vieressä tai 
vastaavissa olosuhteissa. Myös hyvin pölyisiä paikkoja tulee välttää. 
 

Liitännät 

 

 

Tee kaikki kytkennät ennen kuin kytket virtalähteen laitteeseen. 

Huolehdi, että vasen ja oikea kanava on kytketty oikein pain. Oikea kanava on 
yleensä merkitty punaisella värillä, vasen kanava valkoisella tai mustalla. 

Älä käytä laitteen kanssa muita virtalähteitä kuin sen mukana tulevaa virtalähdettä. 

Kytkeminen vahvistimeen 
Kytke RCA-kaapeli CD Box S2:n Analog Output -liittimistä vahvistimesi linjatuloon (esimerkiksi 
AUX tai CD).  
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Kytkeminen ulkoiseen D/A-muuntimeen 
Kytke Toslink-kaapeli Digital Output -liittimeen ja kaapelin toinen pää D/A-muuntimen optiseen 
digital in -tuloliitäntään tai vahvistimen optiseen digital in -liitäntään.  

Kytkeminen verkkovirtaan 
Kytke virtalähteestä tuleva plugiliitin Power 9V -liittimeen ennen kuin kytket virtalähteen 
pistorasiaan. 
 
Kaukosäädin 

 

Kytkeminen päälle ja pois valmiustilasta 

 kytkee laiteen päälle tai pois valmiustilasta 

Voimakkuussäädin 

 tai  säätää Pro-Ject vahvistimen voimakkuutta ylös tai 
alaspäin 

Stop 

 pysäyttää toiston 

Play / Pause 

 aloittaa toiston tai pysäyttää Pause-tilaan. 

Kappaleen valinta 

 -  ja  hakee valitun kappaleen suoraan ja aloittaa toiston. 

Jos esimerkiksi haluat toistaa kappaleen 19, paina ,  ja .  

 

 

Jos valitset kappaleen, joka on aikaisempi kuin soiva kappale, kestää soittimelta hiukan 
enemmän aikaa löytää kappale. Myöhemmän kappaleen valinta tapahtuu 
nopeammin. Painamalla ensi Stop-näppäintä ja vasta sitten haluamaasi kappaletta 
lyhentää hakuaikaa. 

 

Hyppääminen kappale eteen tai taakse, kappaleen “kelaus” 

Paina  tai . Näyttö osoittaa kappaleen numeroa kun hyppää eteen tai taaksepäin 
kappaleita.  

Paina ja pidä painettuna  pikakelataksesi alkuun päin.  vastaasti pikakelaus 
eteenpäin. 
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Toisto 

  -näppäimen painaminen silloin, kun toisto on pysäytetty usean kerran vaihtaa 
toistotapaa vuoron perään. Näyttö näyttää: 

 nykyisen kappaleen toisto = soittaa saman kappaleen toistona peräkkäin 

 koko levyn toisto = soittaa levyn toistona uudestaan, kunnes toiminto poistetaan 

Painamalla  uudestaan palauttaa soittimen normaaliin soittotilaan. 
 
 
Digitaalisuotimet 

Painamalla  painiketta useasti peräkkäine soiton aikana valitsee digitaalisuotimen, FIR ja 
IIR. 
 

 
Tämä asetus ei jää muistiin, kun soitin laitetaan pois päältä valmiustilaan. 

 
Etupaneelin näppäimet 

 

Kytkeminen päälle ja pois valmiustilasta 
Lyhyt painallus vasemman reunan virtanäppäimestä kytkee soittimen täyteen 
toimintavalmiuteen. Palataksesi valmiustilaan (soitin “pois päältä”) paina virtanäppäintä yli 4 
sekuntia. Näytölle tulee STANDBY kun soitin on valmiustilassa. 

Soitto täytyy ensin pysäyttää, ennen kuin voi kytkeä laitteen valmiustilaan. 

Levyn lataaminen ja poistaminen 
Kytke laite päälle valmiustilasta. Aseta levy levyaukkoon etikettipuoli ylöspäin. Kelkaton 
mekanismi lataa levyn sisään automaattisesti, kun se on asetettu levyaukkoon. Näyttöön tulee 
tieto levyn kappalemäärästä ja kokonaiskestosta. 

Lyhyt painallus  -näppäimestä pysäyttää levyn toistamisen. Painamalla  uudestaan soitin 
antaa levyn ulos mekanismista. 

Toisto 
 painaminen aloittaa toiston ensimmäisen kappaleen alusta. Näyttö näyttää soivan 

kappaleen numeron, kuluneen ajan kappaleen alusta ja toistotoiminnon (Play) ikonin. 

 

 

Vaurioituneen tai naarmuuntuneen  CD-levyn kohdalla voi soittimelta kestää 
pidempään käsitellä virheet ja aloittaa toisto. Virheenkäsittelyn voi keskeyttää 
painamalla Stop-näppäintä. Käsittely loppuu automaattisesti 20 sekunnin kuluessa jos 
levyä ei voi lukea. 
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Pause 
 painaminen aktivoi pause-tilan. Näytössä näkyy kappaleen numero, kappaleesta kulunut 

aika ja Pause-ikoni.  

Jatkaaksesi toistoa samasta kohdasta paina  uudestaan. 

Stop=pysäytys 
Lyhyt painallus  näppäimestä pysäyttää toiston. Näytössä näkyy levyn kappaleiden 
lukumäärä, kokonaiskesto ja Stop-ikoni. 

Hyppääminen kappleiden välillä 
Paina  (edellinen kappale) tai  (seuraava kappale) hypätäksesi taakse tai eteenpäin 
kappale kerrallaan. Näytössä vaihtuu kappaleen numerot sen mukaan mihin suuntaan siirryt, 
valitun kappaleen kulut aika ja kappaleen vaihtamisen ikoni. 

“Kelaaminen” levyä eteen tai taaksepäin 
Paina ja pidä painettuna  (pikakelaus taakse) or  (pikakelaus eteen) kelataksesi soivaa 
kappaletta. Näytössä näkyy kappaleen numero, kulunut aika kappaleen alusta ja kelausikoni. 

Lopettamalla  tai  palauttaa normaalin soittotilan. 
 

 

Pikakelaus taakse (=alkuun pain)ei hyppää edeltävään kappaleeseeneikä kelaa 
lähemmäs kuin 15 sekuntia kappaleen alusta. Jos 15 sekunnin kohta kappaleen alusta 
saavutetaan, soitin siirtyy Pause-tilaan. 

 

 
Paristojen vaihtaminen kaukosäätimeen 
Tee näin: 

 Avaa paristoluukun kansi kuvan mukaan 
 Vaihda paristo 

Varmista, että paristo menee paikalleen oikein 
päin! 

 Sulje paristokotelo painamalla se paikalleen 

Pariston tyyppi: 1 x CR2032 / 3V or 1 x CR2025 / 3V 
 

 

 
Älä heitä paristoa talousjätteen sekaan, vaan kierrätä käytetyt paristot asianmukaisesti! 
Keräyspisteitä on lähes kaikissa kaupoissa ja marketeissa. 

 

Tekniset tiedot :  

Tuetut levyformaatit:    CD, CD-R, CD-RW (finalized) and Hybrid-SACD  
Digitaalilähtö:     1 x S/PDIF optical TOSlink®  
Analoginen lähtö:   1 x RCA  
Ulostulotaso:    2,1V RMS 
Taajuusvaste:     20Hz – 20kHz / -0,15dB 
THD-särö:    < 0,005% / 1kHz 
Häiriöetäisyys:    > -110dB / 20Hz – 20kHz 
Digital to Analog converter:   PCM5102A 
Ulkoinen virtalähde:    9V/2A DC, sopiva Suomen verkkovirtaan  
Virran kulutus:     max. piikki 1,5A DC, < 0,5W valmiustilassa 
Kaukosäätimen paristol:   1 x CR2032 / 3V or 1 x CR2025 / 3V  
Mitat L x K x S (S ml. liittimet):  205 x 37 x 155 (165) mm 
Paino:      950g ilman virtalähdettä 
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Huolto 
Jos ongelmia laitteessa ilmenee ja et pysty niitä itse ratkaisemaan yo. ohjeita noudattamalla 
(laitetta ei saa avata itse takuun päättymisen uhalla), ota yhteys laitteen myyjään. Saat sieltä 
ohjeet kuinka menetellä. Jos myyjä ei pysty ratkaisemaan ongelmaa, vasta sitten ota yhteys 
maahantuojaan siinä maassa, mistä laite on ostettu. 

Takuu 

 

Valmistaja ei vastaa vioista tai vahingoista jotka johtuvat näiden käyttöohjeiden 
noudattamatta jättämisestä tai muuten laitteen huonosta kohtelusta tai virhelleisestä 
käytöstä. Takuu koskee laitteita, jotka ovat normaalissa ykstyisessä kotikäytössä. Laitteen 
avaaminen, kaikenlainen muuttaminen tai modifiointi lopttaa takuun. Laitetta saa 
huoltaa vain valmistajan tai maahantuojan valtuuttama huoltohenkilö. 

Copyright 
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. 
 

Ohjeessa mainitut tiedot olivat oikein ohjeen 
tekohetkellä. Valmistaja varaa oikeuden 
kehittää tuotetta ja siihen liittyviä ohjelmistoja 
ja  muuttaa teknisiä tietoja tarpeen mukaan 
ilman ennakkoilmoitusta. 

 


