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Tisztelt Zenerajongó,   
 

Köszönettel gratulálunk a Pro-Ject Audio Systems Pre Box S2 Digitális előerősítő megvásárlásához. 

Elérhető legnagyobb teljesítménye és a megbízhatóság végett gondosan tanulmányozza a használati 

utasítás tartalmát. Piktogramjaink értelmezése: 

 

A felhasználóra vagy a készülékre, vagy annak téves használatára nézve veszély és kockázat  

 

Fontos figyelmeztetés 

 
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK  
 

A hálózati feszültség értéke országonként eltérő. A fali konnektorra csatlakozást megelőzően 

győződjön meg arról, hogy hazájában a hálózati feszültség a hálózati adapteren feltüntetett 

előírásnak megfelel.    

A hálózati adapter szolgál a készüléknek az elektromos hálózatba történő fel- illetve 

lecsatlakoztatására. Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó mindig könnyen 

hozzáférhető legyen. A hálózati zsinór lecsatlakoztatását mindig a dugónál fogva végezze.  

Ne érintse a hálózati zsinórt vizes vagy nedves kézzel. 

A készülékbe folyadék ne kerüljön. Soha ne helyezzen folyadékot tartalmazó tárgyat mint pl. 

virágvázát a készülékre vagy annak közelébe. A készüléket csepegő folyadék ne érje. Nyílt 

lángot mint pl. égő gyertyát ne tegyen a készülékre vagy annak közelébe. A készülék nem 

használandó vizes vagy nedves helyen; úszómedence, fürdőkád, mosogató vagy bármilyen 

hasonló jellegű eszköz környezetében. 

 
CSATLAKOZÁSOK 
 

 
 

Minden kábelezést úgy végezzen, hogy eközben az előerősítő az elektromos hálózathoz ne 

legyen csatlakoztatva.  

Ügyeljen a hangcsatornák helyes bekötésére. A jobb csatorna rendszerint piros, míg a bal 

csatorna rendszerint fehér vagy fekete jelölésű.  

Ne csatlakoztassa az előfok kimeneti aljzatát külső erősítő PHONO (nem ritkán gram, disc 

vagy RIAA jelöléssel ellátott) bemenetére! 

Soha ne használjon az előfokhoz gyári tartozékul kapott darabtól eltérő hálózati tápegységet. 

 

Csatlakozás az elektromos hálózatra  
 

A készülék két lehetőséget kínál: 

1. Az ’USB ’ jelölésű bemenet nem lesz használatban. 

Elsőként a hálózati adapter kisfeszültségű csatlakozót kösse az előfok hátoldalán a ‘Power 5V‘ jelű USB 

aljzat egyenáramú bemenetére, mielőtt a hálózati tápegység villásdugóját a fali konnektorba dugja.  

2. Az  ’USB ’ jelölésű bemenet használatban lesz jelforrásként. A készülék energiaellátása számítógépe 

USB kimenetéről is megoldható a hátfali ’USB’ jelölésű csatlakozáson. Ilyen esetben mindenképp húzza ki 

a hálózati tápegység dugóját a fali konnektorból és a tápegység másik csatlakozóját a készülék aljzatáról. 

Az ’USB’ bemenet és a ’Power 5V’ párhuzamos feszültségei zavart okozhatnak lerontva a hangminőséget. 
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Kimenetek 
A készülék a hátoldalán analóg kimeneti RCA aljzatpárral rendelkezik valamint egy fejhallgató kimenettel 

az előlapon (6.3 mm Ø jack aljzattal).  
Csatlakoztassa az ’Output’ RCA aljzatok kimenő jelét az erősítője vonali bemeneteinek valamelyikére.  

 

Fejhallgató csatlakozás 
Az előlapon csatlakoztassa fejhallgatóját a 6.3 mm Ø jack aljzatra. A fejhallgató bemenetet használata 

alatt a hátoldal valamennyi kimeneti jele némításra vált.  

Az üzemben lévő fejhallgatót a kijelző panel bal felső sarkában zölden világító ’fejhallgató’ ikon mutatja.  

 

Bemenetek 
A készülék három digitális jel bemeneti lehetőséget kínál: USB, Optikai és Koaxiális forráshoz. 

 

USB: az ’USB’ jelölésű bemenet címzetten csak számítógépes kapcsolatra lett kialakítva. Csatlakoztassa a 

készülék ’USB’ bementére számítógépének szabad USB-aljzatát és számítógépét bekapcsolva győződjön 

meg arról, hogy a számítógépről a készülék kap energiát. 

 

Meghajtó szoftver (driver) telepítése (csak a Windows
®
 operációs rendszerhez) 

*  Windows® operációs rendszernél a számítógépre telepítendő a készülékhez (CD-lemezen) 

tartozékként kapott USB driver. Mac OS® operációs rendszer környezetnél driver nem szükséges.    

 

Például – Windows 7® vagy újabb kiadású operációs rendszerben: 

 Vezérlőpult/Control Panel  Eszközök és hang/Hardware and Sound  Hang/Sound  

Lejátszás/Playback: 

válassza a Hangszóró/Speaker/Project Pre Box S2 USB 2.0 Audio Out opciót 

 Tulajdonságok/Properties  Támogatott formátumok/Supported formats: bizonyosodjon 

meg arról, hogy egyik sincsen kijelölve 

 Hangszint/Level  Hang/Sound: a beállítás a maximumon ‘100’ legyen 

 Speciális/Enhancements: mindegyiket tiltsa le  Fejlett/Advanced  Alapbeállítás 

formátuma/Default Format: ‘stúdió hangminőség 24/192 azaz studio quality 24/192’ 

 

FIGYELEM: Számítógépes USB aljzatra a csatlakoztatás direkt kapcsolódás kell legyen. 

Közbe iktatott USB elosztó (hub) vagy USB jelosztó (switch) probléma forrása lehet. 

 
Optikai és Koaxiális: erre alkalmas megfelelő kábeleket használva csatlakoztasson ezekre a bemenetekre  

digitális jelforrást, mint amilyen a CD-lejátszó, sztrímelő készülék, televízió, stb. 

 

Alumínium tokozású távirányító (beszerezhető kellék) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

MUTE gomb:  bekapcsolja/kikapcsolja a némítás funkciót, 

 az aktív némítás jelzése a készülék kijelzőjén megjelenik 

 

FILTER gomb:  egymás után választja ki a szűrőfajtákat 

MENU  gomb:  belépés a menü funkcióba / kilépés a menü funkcióból; 

 a  és  gombbal léptetve a menü oldalak váltanak és  

 a ▐◄◄ és a ►►▌gombbal az opciókat váltja;  

 Az OK gombbal a menü funkcióból való kilépés történik 

 

VOLUME gomb: a  és a  gombbal a hangerő szintje állítható be 

▐◄◄ / ►►▌/ ►▌▌gomboknak a PC lejátszó programjában a funkciói: 

zeneszámot léptet +, léptet -, és lejátszás/pillanat állj  
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ELŐLAP KEZELŐGOMBJAI 

 

 

 

 

 

Hangerő szabályozás 
A kívánt hangerő szintje -80 dB és 0 dB tartományban a készülék előlapjának jobb szélén a nagyméretű 

forgatógombbal állítható be.  

A fejhallgató kimenet és az RCA kimenet hangerő analóg szintjeit a készülék memóriája külön tárolja. 

 

 

Bemeneti jel választó gomb 

A készülék előlapjának közepén az ‘Input‘ választógomb a bemenő jelek közül választja ki a használandót 

és közöttük a ▲ és a▼ gombokkal léptetve lehet haladni. A mindenkori kiválasztott jelforrást a kijelző 

ikon formájában a nevének feltüntetésével (USB, OPT, COAX) mutatja az aktuális használatnak 

megfelelően. Az ikonszín jelöli a csatlakozás állapotát is, ha azon a bemeneten nincs eszköz 

csatlakoztatva akkor piros színű az ikon; ha csatlakoztatva van, akkor az ikon színe fehér. 

 

A bemenő jel mintavételezési frekvenciája (vagy a DSD bitráta) a kijelző jobb alsó sarkában olvasható le. 

 

 

Menü kijelzés 
A kijelző az alábbi információkkal szolgál: 

Bemeneti jel választó gombokat használva:   a lapozható oldalak kijelzése  

Hangerő gombot használva:     megváltozó értékek kijelzése 

 

a lapozható oldalak az alábbi változtatható paramétereket mutatják: 

 

Torzítás kiegyenlítés be/kikapcsolható a DAC elektronika ESS chipjének torzítás kiegyenlítő funkciója 

Hangminőség  ’test’ opcióban az esetleges mérőeszköz által mutatott legjobb érték beállítása 

   ’Best’  opcióban a Pro-Ject mérnökei által legjobbnak ítélt hangzás beállítása 

Szoftver verziószám  a készüléket működtető vezérlőszoftver verziószáma olvasható le 
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SZŰRŐK 

 

Optimal transient  - kiegyenlített átmenetek szűrő 

Fast Rollof  - késleltetett magasvágás szűrő 

Slow Rollof  - előrehozott magasvágás szűrő 

Minimum Phase Fast - fázisfelfutás elő- és utórezgéssel szűrő 

Minimum Phase Slow - fázisfelfutás utórezgéssel szűrő 

Linear Apodizing - jelforma korrekciós szűrő 

Hybrid Filter  - kombinált szűrő 

Brickwall Filter  - hirtelenvágású low-pass szűrő 

 

A beállított szűrésfajta a készülék memóriában minden alkalommal tárolódik. 

 

DSD (Direct Stream Digital) fájlok lejátszása 

Mindezidáig egy Windows
®

 operációs rendszer környezetben használt számítógépen a DSD lejátszás 

nagy megbízhatósággal a Foobar2000 szoftveres lejátszó alkalmazással működik igazán. 

Jóllehet a Pre Box S2 Digital modell erre fel van készítve, de kicsomagolt állapotában azonnal nem 

alkalmas a DSD lejátszásra. 

A lejátszásra alkalmassá tételhez kérjük tanulmányozza a célhoz vezető alábbi lépéseket. 

Az Internetről az alábbi alkalmazásokat és szoftveres meghajtókat le kell tölteni: 

A Foobar2000 szoftveres lejátszó alkalmazást http://www.foobar2000.org/download 

A Foobar2000-nek ASIO lejátszás bővítőjét http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_asio 

A Foobar2000 SACD lejátszás bővítőt http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/.  

A kitömörített fájlcsomagot a számítógépen tárolja le egy tetszés szerinti könyvtárban. 

A készülék Windows
®

 USB driver kiegészítője a készülék tartozékaként (CD-lemezen) megtalálható. 

Valamennyi CD-lemezen található fájl a számítógépére átmásolandó egy tetszés szerinti könyvtárba. 

 

Elsőként az USB driver meghajtóprogramot kell telepíteni. Ehhez az USB drivert tartalmazó könyvtárban   

a Setup.exe parancsra kell duplán kattintani. Ezután kövesse a szoftver által adott telepítési utasításokat. 

Ezután telepítse a Foobar2000 lejátszóprogramot a letöltött fájlra történő dupla kattintással.  

A Foobar2000 programot lejátszáshoz csak ezek után indítsa el. 

Következhet a korábban letöltött bővítő szoftvereknek a Foobar2000 programba történő beépítése. 

Ehhez a következő lépéseket kell megtenni a Foobar2000 alkalmazás indításával és ezek végrehajtásával: 

a Foobar2000 megnyílt felületén a felső menüsor ‘File’ legördülő almenüjében a ‘Preferences’ 

menüpontjának megnyitása kattintással. 

 

 

about:blank
about:blank
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/


© Pro-Ject Audio Systems · Pro-Ject Pre Box S2 Digitális · Revízió 2017.09.01. 

 

 
6 

 

 

A lenyíló felületen kattintson a ’Components’ opcióra. 

 

 

Az alsó opciók közül kattintson az Install... (Telepítés…) gombra ezt követően keresse meg a lenyíló ablakban 

a foo_out_asio.fb2k-component elemet. 

Kattintson rá, majd a Component aktiválásához kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra. A Foobar2000 

rákérdez, hogy egyetért-e az indítással, majd végeztével indítsa-e újra a programot a változások 

lementéséhez. Erősítse meg a Yes (Igen) gombra kattintva. A Foobar2000 alkalmazás újraindul. 

Ezt követően lépjen ki a Foobar2000 alkalmazásból és a CD-lemezről másolt anyag könyvtárában ott 

kattintson a ASIOProxyInstall-0.6.5.exe programra, ahová kitömörítette a foo_input_sacd adatcsomagot.  

Ezután kövesse a telepítő program által megadott lépéseket. 

Ezután indítsa el újra a Foobar2000 alkalmazást és nyissa meg a ’File’ legördülő almenüből a ’Preferences 

menüpontot. 

 

Hasonlóképpen az előzőekhez kattintson az Install (telepítés) gombra és lépjen be abba a könyvtárba, 

ahová kitömörítette a foo_input_sacd adatcsomagot. 

 

Kattintson a foo_input_sacd.fb2k-component elemre, majd kattintson az Apply (Alkalmaz) gombra. 

A Foobar2000 alkalmazás rákérdez ismét, hogy egyetért-e az indítással, majd végeztével indítsa-e újra a 

programot a változások lementéséhez.  

Erősítse meg a Yes (Igen) gombra kattintva. A Foobar2000 alkalmazás újraindul. 

 

Mostanra minden szükséges alkotóelemet feltelepített a számítógépére.  

 

 

Mindazonáltal mielőtt hozzákezd a DSD fájlok lejátszásához, néhány beállítás elvégzése még hátra van.  
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A Foobar2000 alkalmazásban nyissa meg ismét a ’Preferences ’ menüpontot a ’File’ legördülő almenüből. 

 
 

 

 

 

A baloldali menüsorban a ’Playback’ lefelé mutató fekete háromszögére kattintva a lenyíló almenüben 

kattintson az ’Output’ opcióra. 
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A jobb oldalon a ’Device’ legördülő menüsorból válassza az ASIO: foo_dsd_asio opciót. 

 

 

 

A baloldali menüsorban a ’Playback’ lefelé mutató fekete háromszögére kattintva az ’Output’ legördülő 

almenüben kattintson az ’ASIO’ opcióra.  

A jobb odalon megjelenő ASIO Drivers menüben kattintson duplán a foo_dsd_asio opcióra. 
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A lenyíló ablakban válassza a ’Project Box ASIO Driver’ opciót, az újabb ablakban az ’ASIO Driver’ opciót. 

 

 

Majd ugyanabban az ablakban válassza a ’DoP Marker 0x05/0xFA’ opciót és a legördülő menüben a ’DSD 

Playback Method’ opciót. 

Majd a jobb felső sarok piros négyszögében kattintson az ‘X’ ablakot bezáró gombra. 

 

 
A baloldali menüsorban a ’Tools’ lefelé mutató fekete háromszögére kattintva az almenüben válassza az 

’SACD’ opciót . 

 A jobb oldalon az ’ASIO Driver mode’ menüpontban a lenyíló lehetőségek közül válassza a ’DSD’ opciót.  

 

 

Ezzel minden szükséges beállítással végzett. Végezetül a beállítások megerősítéséhez kattintson alul az 

‘OK’ gombra. Mostantól lejátszhat ‘DSF‘ és ‘DFF‘ kiterjesztésű DSD fájlokat a Foobar2000 programmal úgy 

hogy az egérrel fájlokat visz (drag and drop), vagy az alkalmazás felső menüsor ‘File’ menüjéből indítja el. 
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Kérjük legyen figyelemmel arra, hogy az Internetről végzett szoftver letöltések teljes mértékben a 

letöltést végző kockázatára történnek meg. A Pro-Ject semmilyen körülmények között nem tehető 

felelőssé valamint tőle szoftver támogatás nem elvárható az Internetről származó anyagok vagy 

azok felhasználásából keletkező károk vagy problémák tekintetében. Szofvertelepítést megelőzően 

az Internetről letöltött digitális tartalom naprakész vírusirtóval történő ellenőrzésen kell átessen. 

 

MŰSZAKI JELLEMZŐK Pro-Ject Pre Box S2 Digitális 
 

Digitális bemenetek 1 x USB (B), 1 x optikai (Toslink), 1 x koaxiális (RCA)  

DAC digtális/analóg átalakító 2 x ESS9038Q2M (32 bites) chip 

Lejátszható formátumok USB: max DSD512 (DSD1024), PCM max 32 bit / 768 kHz 

 Optikai: PCM max 24 bit / 192kHz 

 Koaxiális: PCM max 24bit / 192kHz 

Szűrőbeállítás Előlapon választható 7 különféle szűrő  

Frekvencia átvitel 20 – 20000 Hz   

Ananlóg kimenet 6.3 mm Ø jack fejlhallgató aljzat, 1 x változtatható (RCA) 

Kimenő feszültség 2.05 V effektív 

Ajánlott fejhallgató bemeneti ellenállás 8 Ω 

Fejhallgató kimeneti teljeítmény 6.6 mW / 600 Ω  illetve 68 mW / 32 Ω 

Teljes harmonikus torzítás  0,0003 % (0dB, 2Vrms, 1 kHz) 

Dinamika tartomány 124 dBA   

Külső energiaellátás 5 V / 1 A egyenáram, EU univerzális tápegység 

Külméret (Szélesség x Magasság x Mélység) 103 x 37 x 122 mm (gombokkal és aljzatokkal együtt) 

Tömeg 366 g tápegység nélkül 

 

SZERVIZSZOLGÁLAT ÉS GARANCIA 
 

Az összes fent nyújtott tájékoztatás ellenére olyan gond felmerülésekor, amelyet nem sikerül megoldani 

vagy beazonosítani, kérjük vegye fel a kapcsolatot készülékének kereskedőjével. Kizárólag olyan esetben, 

amikor a gondot így sem lehetett orvosolni, azután nyílik mód a készüléket országában a felelősséggel 

bíró márkakereskedőnek visszajuttatni.  

 

Garancia  

 
A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal azon kár(ok) tekintetében, amely(ek) a készülék 

használatában a fentebb részletezettektől való eltérésből és/vagy az eredeti göngyöleg nélküli 

szállításából fakad(nak).  

A termék bármely részének jogosulatlan személy(ek) által végzett átalakítása vagy cseréje a 

gyártót mindennemű kötelezettség alól felmenti a vásárló törvényes jogain túl és azok felett.  

 

VÉDJEGYEK ÉS TULAJDONJOGOK 

 

  

 

 

 

 

A Windows
®
, Windows XP

®
, Windows Vista

®
, Windows 7

®
, Windows 8

®
, Windows 10

® 
a Microsoft cégcsoport bejegyzett védjegyei.  

Mac
®

 és a Mac OS
®

 az Apple Inc., bejegyzett védjegye az USA és egyéb országokban. Toslink
®

 a Toshiba Corp. bejegyzett védjegye. 

A Dolby
®

 a Dolby Laboratories bejegyzett védjegye. A DTS
™
 a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A DSD  a Sony Corp. bejegyzett védjegye.

 

 

 

A Pro-Ject Audio Systems  a  

H. Lichtenegger bejegyzett védjegye. 

A használati utasítás a Pro-Ject Audio Systems   

által készült © 2017. Minden jog fenntartva.  

A használati utasítás fordítása a myRobot Kft.    

által készült © 2022. Minden jog fenntartva.  

 

Az itt megadott tájékoztatás a nyomdába adáskor 

helytálló információkat tartalmazza. 

 

A gyártó előzetes értesítési kötelezettség nélkül, ahogyan 

a műszaki fejlesztés tükrében ezt szükségesnek ítéli meg, 

fenntartja a jogot a műszaki jellemzők megváltoztatására.  

 


