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T1 
 
Hyvä musiikin ystävä, 
Onnittelut ja kiitos, että valitsit Pro-Ject -levysoittimen. 
 
Pro-Ject T1 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. 

 
Sisällysluettelo 
Tuotteen kuvitus         4  
 
Yleinen käyttöönotto 

1. Levylautasen ja vetohihnan asennus      5  
2. Äänirasian asennus ja neulasuojan irrotus     5 
3. Neulavoiman asettaminen (VTF)      6 
4. Ylläpito ja puhdistaminen        7 
5. T1-soitinversioiden mallikohtaiset erot  

a) T1          7 
b) T1 PHONO SB        8 
c) T1 BT         9 

 
Mitat ja suoritusarvot         9 
Vianetsintä, takuu ja huolto        10 
Pakkausohje          11 

 

 

 

 
Toivomme, että huolehdit osaltasi ympäristöstämme: 
 
Pakkausmateriaalin hävittäminen: Pro-Ject -levysoittimen pakkaus on huolella suunniteltu tuotteen 
suojelemiseksi kuljetuksessa. Suosittelemme pakkauksen säilyttämistä, jotta soittimesi voidaan 
turvallisesti kuljettaa tulevan tarpeen tullen, esimerkiksi muutossa. Pakkauksen materiaalit on valittu 
ympäristöystävällisiksi eli jos pakkauksen säilyttäminen ei ole mahdollista, kierrätä pakkausmateriaalit 
asianmukaisesti. 

 

 
 
 
 



© Pro-Ject Audio Systems · Pro-Ject T1 / T1 Phono SB / BT · Revision 2019.07.03   3

YLEISTÄ 

Kytkimet, toiminnot ja liitännät 
 
1 LEVYLAUTANEN & HUOPAMATTO 

2  RUNKO                                     

3 MOOTTORI JA VETOPYÖRÄ 

4 ALUSLAUTANEN 

5 VETOHIHNA 

6  ÄÄNIVARREN VASTAPAINO 

7 ÄÄNIVARREN NOSTOVIPU  

8  ÄÄNIVARREN PIDIKE / IRROTETTAVA ÄÄNIVARREN KULJETUSKIINNIKE 

9  ÄÄNIVARSI 

10 ÄÄNIVARREN NOSTIN JA ORTOFON ÄÄNIRASIA 

14  PÖLYKANSI 

13  PÖLYKANNEN SARANAT 

14 SARANAN KIRISTIMET 

15 VIRTALÄHTEEN LIITÄNTÄ 

Tarvikkeet 
 
2  SINGLEKESKIÖ  

4 KUUSIOKOLOAVAIN 1,5mm 

5  VASTAPAINO no. 56 

6 ÄÄNIRASIAN ASENNUSSAPLUUNA 

8 LIITÄNTÄJOHTO (CONNECT IT E RCA)                                   

9 TÄMÄ KÄYTTÖOPAS 

 

 

 

 

 

 

 



© Pro-Ject Audio Systems · Pro-Ject T1 / T1 Phono SB / BT · Revision 2019.07.03  4

 

 

 

 

 

 

 

 



© Pro-Ject Audio Systems · Pro-Ject T1 / T1 Phono SB / BT · Revision 2019.07.03   5

KÄYTTÖÖNOTTO 
 
1. Levylautasen ja vetohihnan asennus 

Ota vetohihna (drive belt) tarvikerasiasta ja asenna se oheisen kuvan mukaisesti aluslautasen (sub-
platter) ja vetopyörän ympärille. Asenna levylautanen (platter) aluslautasen päälle ja laita huopamatto 
(felt mat) lopuksi lautasen päälle. 
 

 

 

 

2. Äänirasian asennus ja neulanvaihto 

Jos soittimessa on äänirasia valmiina tehtaalla asennettuna, älä koske äänivarren 
säätöihin! Ne on tehtaalla tarkasti tehty ja niihin ei tarvitse puuttua. 
Voit siirtyä suoraan kohtaan 4. 
 

Jos haluat asentaa uuden äänirasian, kiinnitä se äänivarteen sen mukana tulleiden ruuvien avulla. 
Äänivarteen sopivat kaikki ns. ½” (puolen tuuman) ruuvikiinnityksellä varustetut äänirasiat. 
Äänirasian kiinnityskohdan ja kulman säätämiseksi käytä T1:n mukana tulevaa kohdistusapuvälinettä. 
Sen avulla voidaan tehdään ns. kahden pisteen kohdistus (= laskettaessa neula kohdistuslevyn 
kahden pisteen päälle sen tulee olla suorassa viivoitukseen nähden molemmassa pisteessä). Jos 
tarvitset apua äänirasian asennuksessa, ole yhteydessä jälleenmyyjääsi. 
 
Kytke varsikaapeli äänirasiaan seuraavasti: 
 

 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-5E ja sen vaihtoneula on Stylus 5E. 
Jos tarvitset apua uuden neulan hankintaan, ole yhteydessä jälleenmyyjääsi. 
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3. Neulavoiman säätäminen (Neulavoima, neulapaino = VTF, Vertical Tracking Force) 

 
Tämä säätö on tarpeen vain siinä tapauksessa, että olet vaihtanut itse äänirasian toiseen. Tehtaalla 
asennetun äänirasian osalta neulavoima on valmiiksi säädetty täsmälleen oikeaksi. Älä tee 
säätöä, jos et ole vaihtanut äänirasiaa. 
Ennen neulavoiman säätämistä tarkista äänirasiasi paino ja suositeltu neulavoima ja löysää 
kuusiokoloruuvi, joka lukitsee vastapainon paikalleen (kuusiokoloavain mukana tarvikkeissa). Siirrä 
ensin vastapainoa akselissaan hiukan taaksepäin. Aseta neulavaaka levylautaselle sopivaan 
paikkaan, jotta voit laskea neulan tarkasti oikeaan kohtaan eli asteikolla halutun neulavoiman 
kohdalle. Esimerkiksi tehdasasennetun OM-5E-äänirasian suositeltu neulavoima on 1,75g=17,5 Nm. 
Sen neulavoimaa säädettäessä laske neula lukemien 15 Nm ja 20 Nm puoliväliin. 
Hae varovasti siirtämällä vastapainoa eteen tai taakse neulavaa’an tasapaino eli äänirasiallesi 
suositeltu neulavoima. Se on löytynyt silloin, kun vaaka on taydellisesti vaakasuorassa neulan ollessa 
laskettuna asteikon oikeaan kohtaan. Aina vastapainoa siirtäessä nosta neula pois vaa’an päältä, 
jotta neula ei vaurioidu. 
 

 
 
 
Vastapainon siirtäminen taaksepäin vähentää neulavoimaa ja eteenpäin siirtäminen lisää 
neulavoimaa. Jos neulavaa’an asteikkopuoli jää ylemmäs, lisää neulavoimaa, jos se painuu 
vaakasuoraa tilannetta alemmas, vähennä neulavoimaa. Jatka, kunnes löydät oikean tasapainon. 
Lopuksi lukitse vastapaino oikeaan kohtaan kuusiokoloavaimella. 
 

   
 

 
 
4. 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. 
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T1           MALLIKOHTAISET 
TIEDOT 

KYTKIMET, TOIMINNOT JA LIITÄNNÄT 

 
1 PÄÄLLE/POIS-KYTKIN 

2  KAKSIPYKÄLÄINEN VETOPYÖRÄ  

3 LIITOSKAAPELI  (CONNECT IT E) 

4 VIRTAJOHTO 

________________________________________________________________________________ 

 

Levysoittimen käynnistys ja sammutus 

ON/OFF -kytkin käynnistää tai sammuttaa soittimen moottorin . 

Nopeuden vaihtaminen 

Aseta vetohihna vetopyörän pienempään uraan soittaessasi 33-kierrosnopeuden äänilevyjä ja 
vastaavasti suurempaan uraan soittaaksesi 45-kierrosnopeuden levyjä. 

Liittäminen vahvistimeen 

Tässä soittimessa on kiinteä välijohto kytkettäväksi vahvistimeen. Liitä se vahvistimesi”Phono”-liitäntään. 
Mikäli vahvistimesi levysoitinliitännässä on säätömahdollisuuksia, varmista, että olet valinnut oikean 
rasiatyypin (vakiorasialla MM). Linjaliitännät, kuten CD, Tuner, Tape tai Video, eivät sovellu tämän 
levysoittimen liitännäksi. Varmista, että kanavat tulee liitetyksi oikein päin. Oikean kanavan tunnistaa 
punaisesta väristä ja vasen on yleensä musta tai valkoinen. Maadoituskaapeli kytketään vahvistimen 
maadoitusruuvin alle. Mikäli vahvistimessasi ei ole levysoittimelle tarkoitettua liitäntää (=Phono), tarvitset 
erillisen levysoitin etu-vahvistimen soittimen ja vahvistimen linjaliitännän väliin. Näitä on tarjolla erilaisia. 
Jotkut niistä soveltuvat vain MM-tyyppisille äänirasioille ja toisten kanssa voidaan käyttää myös MC-
tyyppisiä rasioita. Vakiorasialle soveltuu MM-etuvahvistin. Lisää tietoa levysoitinetuvahvistimista, eli RIAA-
korjaimista löydät sivulta www.ah-hifisystems.fi tai jälleenmyyjältäsi.  
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T1 Phono SB              MALLIKOHTAISET TIEDOT 

KYTKIMET, TOIMINNOT JA LIITÄNNÄT 

 
1   PÄÄLLE/POIS-KYTKIN  4   PHONO/LINE-LIITÄNNÄT, MAALIITIN 

2   VETOPYÖRÄ             5   PHONO/LINE-VALITSIN 

3   NOPEUSVALITSIN   6   VIRTALÄHTEEN LIITIN 

________________________________________________________________________________ 

 

Levysoittimen käynnistys ja sammutus sekä nopeuden valinta 

Soittimen moottori käynnistyy ja sammuu ON/OFF -kytkimestä. Nopeudenvalintakytkimestä valitaan 
pyörimisnopeus (33/45). Merkkivalo näyttä valitun nopeuden. Oikea nopeus on saavutettu kun 
merkkivalo lakkaa vilkkumasta. 

Liittäminen vahvistimeen 

Soitin on varustettu kullatuilla RCA-liittimillä joihin levysoitinkaapeli kytketään. Liittimien vieressä on kytkin, 
jolla valitaan antaako soitin signaalin levysoitintasoisena (phono) tai linjatasoisena (line). Mikäli 
vahvistimessasi ei ole levysoitinliitäntää, valitse “LINE OUT” ja kytke kaapelin toinen pää vahvistimen 
vapaaseen linjaliitäntään (AUX, CD, Tape in, Video in tai Line in). Mikäli vahvistimessasi on Phono-liitäntä 
(joskus myös merkitty sanoilla RIAA, Gram tai Disk), voit vaihtoehtoisesti kytkeä kaapelin vapaan pään 
siihen. Tässä tapauksessa jätä levysoittimen kytkin asentoon ”PHONO OUT”. 

 
Varmista, että kanavat tulee liitetyksi oikein päin. Oikean kanavan tunnistaa punaisesta väristä ja vasen on 
yleensä musta tai valkoinen. Maadoituskaapeli kytketään vahvistimen maadoitusruuvin alle (linjaliitäntää 
käytettäessä se ei ole yleensä välttämätöntä).  
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T1 BT                MALLIKOHTAISET 
TIEDOT 

KYTKIMET, TOIMINNOT JA LIITÄNNÄT 

 
1 PÄÄLLE/POIS-KYTKIN 

2  KAKSIPYKÄLÄINEN VETOPYÖRÄ 

3 PHONO/LINE-LIITÄNNÄT, MAALIITIN 

4  BLUETOOTH KYTKIN 

________________________________________________________________________________ 

 

Levysoittimen käynnistys ja sammutus 

ON/OFF -kytkin käynnistää tai sammuttaa soittimen moottorin . 

Nopeuden vaihtaminen 

Aseta vetohihna vetopyörän pienempään uraan soittaessasi 33-kierrosnopeuden äänilevyjä ja 
vastaavasti pienempään uraan soittaaksesi 45-kierrosnopeuden levyjä. 

Liittäminen vahvistimeen 

Soitin on varustettu kullatuilla RCA-liittimillä joihin levysoitinkaapeli kytketään. Liittimien vieressä on kytkin, 
jolla valitaan antaako soitin signaalin levysoitintasoisena (phono) tai linjatasoisena (line). Mikäli 
vahvistimessasi ei ole levysoitinliitäntää, valitse “LINE OUT” ja kytke kaapelin toinen pää vahvistimen 
vapaaseen linjaliitäntään (AUX, CD, Tape in, Video in tai Line in). Mikäli vahvistimessasi on Phono-liitäntä 
(joskus myös merkitty sanoilla RIAA, Gram tai Disk), voit vaihtoehtoisesti kytkeä kaapelin vapaan pään 
siihen. Tässä tapauksessa jätä levysoittimen kytkin asentoon ”PHONO OUT”. Varmista, että kanavat tulee 
liitetyksi oikein päin. Oikean kanavan tunnistaa punaisesta väristä ja vasen on yleensä musta tai valkoinen. 
Maadoituskaapeli kytketään vahvistimen maadoitusruuvin alle mikäli äänessä esiintyy huminaongelmia 

 

 

BLUETOOTH-paritus 

Tässä soittimessa on Bluetooth-lähetin, joka käynnistyy automaattisesti kun levysoitin on kytketty 
virtalähteeseen. Soitin pariutuu automaattisesti sellaisten minkä hyvänsä Bluetooth-vastaanottimen 
kanssa (kuten Pro-Ject MaiA, MaiA DS, Bluetooth Box s tai Bluetooth Box E). 
Noudata vastaanottimen Bluetooth-paritusohjetta. Toiminnon voi kytkeä päälle tai pois soittimen 
Bluetooth-kytkimestä. Huomaa, että pariliitos on tehtävä uudelleen, mikäli toiminto on otettu pois päältä tai 
mikäli levysoittimen virtajohto on jouduttu irrottamaan. Käytännössä Bluetooth toiminto käynnistää 
uudelleen vain silloin kun halutaan vaihtaa Bluetooth-vastaanotinta.  
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Tekniset tiedot Pro-Ject T1  
Pyöritysnopeudet 33/45 r.p.m. 
Nopeusvaihtelu 33: ±0.70% 45: ±0.60%  
Huojunta ja värinä 33: ±0.25% 45: ±0.23% 
Signaalikohinasuhde -65dB 
Äänivarren tehollinen massa 8.0g 
Äänivarren tehollinen pituus 8.6" (218,5mm) 
Overhang 22,0mm 
Kulutus 4,5W 
Mitat (L x K x S) 420 x 112 x 330mm 
Paino 5,0kg 
Pakkauskoko (L x K x S) 488 x 235 x 393mm 
Bruttopaino 7,0kg 

Käyttöjännite: 
T1  230V / 120V, 50Hz 60Hz, suora verkkojohto maakohtaisilla 

adaptereilla (EU, UK, US, AUS) 
T1 Phono SB 15V/ 0,8 A DC, ulkoinen virtalähde 
T1 BT 15V/ 0,8 A DC, ulkoinen virtalähde 

Äänirasian tekniset tiedot:    Ortofon OM 5E – MM-äänirasia 
Taajuuskaista 20-25.000Hz 
Kanavaerotus 22dB/1kHz 
Ulostulojännite 4mV 
Suositeltu kuorma impedance 47kohms / MM-tulo 
Joustavuus / Hionta 20µm/mN – elliptinen 
Suositeltu neulavoima 17,5mN 
Paino 5g 

MM phono etuvahvistimen tiedot (Mallit Phono SB ja BT) 
Vahvistus  34dB 
Tyypillinen ulostulojännite 200mV/1kHz at 5mV/1kHz sisääntulolla 
Sovitusimpedanssi 47kohms/100pF 
Kohinaetäisyys  -68dB 
RIAA-korjauksen tarkkuus 20Hz-20kHz / max. 0,5dB 
  

Bluetooth 
Maksimi ulostuloteho  

 
 
Class II, 2.5mW (4dBm) per  2.4GHz – 2.48 GHz 
 
 
 

 

 

Maahantuoja: 

 

AH-Hifisystems Oy 

info@ah-hifisystems.fi 

www.ah-hifisystems.fi 
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Mahdollisia käyttövirhe- ja 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. 
-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. 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 © 2019. 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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