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VOORZICHTIG: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische
schokken te verminderen.
WAARSCHUWING: Gebruik deze (geaarde) stekker alleen met een verlengsnoer, verdeelstekker of
andere aansluiting wanneer de stekkerpinnen volledig ingestoken kunnen worden, dit om elektrische
schokken te voorkomen.

WAARSCHUWING: Onzichtbare laserstraling wanneer de disk-lade openstaat en de
laservergrendeling niet werkt. Vermijd directe blootstelling aan laserstraling.

Belangrijke veiligheidsinstructies
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Lees deze instructies – Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u dit product gebruikt.
Bewaar deze instructies – Bewaar deze veiligheids- en bedieningsinstructies voor verdere
raadpleging in de toekomst.
Neem alle waarschuwingen in acht – Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de
handleiding in acht.
Volg alle instructies op – Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies op.
Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water - Het apparaat mag niet in de buurt van water of vocht
worden gebruikt, bijvoorbeeld in een natte kelder of in de buurt van een zwembad.
Reinig alleen met een droge doek.
Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het product in overeenstemming met de instructies van
de fabrikant.
Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters,
fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
Probeer niet om veiligheidsvoorzieningen zoals de gepolariseerde of geaarde stekker te omzeilen.
Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een
aardingsstekker heeft twee pinnen en twee aardcontacten. De brede pin of de aardepin is bedoeld
voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw wandcontactdoos past, raadpleeg dan een
elektricien om de verouderde wandcontactdoos te vervangen.
Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gestapt en dat het niet bekneld kan raken, met
name bij de stekkers, wandcontactdozen en op het punt waar het netsnoer
uit het apparaat komt.
Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de
fabrikant.
Gebruik het apparaat uitsluitend in combinatie met een wagen, standaard,
statief, bevestigingsbeugel of tafel gespecificeerd door de fabrikant of
verkocht met het apparaat. Wanneer een wagen of stellage wordt gebruikt,
wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de
wagen-apparaat-combinatie, dit om letsel door kantelen te voorkomen.

13.
14.

Koppel het apparaat los van de netvoeding tijdens onweer of wanneer het voor een langere periode
niet wordt gebruikt.
Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist wanneer het
apparaat is beschadigd, bijvoorbeeld wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, er vloeistof is
gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, het apparaat is blootgesteld geweest aan regen
of vocht, niet normaal werkt of gevallen is.

15.

VOORZICHTIG
RISICO VAN ELEKTRISCHE
SCHOK
NIET OPENEN

WAARSCHUWING:
NIET OPENEN - RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK.
- Het bliksemsymbool in een driehoek waarschuwt de gebruiker voor gevaarlijke, niet-geïsoleerde
netspanning in het apparaat, groot genoeg om een risico van een elektrische schok te vormen.
-Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te verminderen, mag u het deksel (of het
achterpaneel) niet verwijderen. Er bevinden zich binnenin geen onderdelen die door de gebruiker
onderhouden hoeven te worden. Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd personeel.
- Het uitroepteken in een driehoek attendeert de gebruiker op belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies in de handleiding meegeleverd bij het apparaat.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

De hoofdstekker dient als stroomonderbreker en moet daarom te allen tijde gemakkelijk
bereikbaar te zijn.
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of elektrische schokken te
verminderen. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen
voorwerpen gevuld met vloeistof (bijvoorbeeld een vaas bloemen) op het apparaat worden geplaatst.
Het gebruik van het apparaat in een gematigd klimaat.
De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen
zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, en dergelijke.
Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat.
Het symbool met
indicatie AC-spanning.
VOORZICHTIG: Deze onderhoudsinstructies zijn alleen bestemd voor toepassing door gekwalificeerd
onderhoudspersoneel. Om het risico van een elektrische schok te verminderen, verricht alleen
onderhoud beschreven in deze bedieningshandleiding. Ander onderhoud mag u alleen verrichten
indien u daarvoor gekwalificeerd bent.

23.

24.
25.

26.

RECYCLING
Dit product draagt het symbool voor selectieve inzameling en sortering voor afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur (AEEA; Engels: WEEE). Dit betekent dat dit product moet worden
behandeld volgens EU-richtlijn 2012/19/EU om te worden gerecycled of gedemonteerd om de invloed
op het milieu te minimaliseren. De gebruiker heeft de keuze om zijn product aan een gekwalificeerde
recyclingorganisatie of aan de detailhandelaar af te geven wanneer hij een nieuw elektrisch of
elektronisch apparaat koopt.
Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering
te voorkomen, moet u deze op verantwoorde wijze recyclen om duurzaam hergebruik van materialen
te bevorderen.
Gebruik voor het retourneren van uw gebruikte apparaat uw lokale retour- en verzamelsysteem of
contacteer de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit product innemen voor
milieuveilige recycling.

Aarding Het apparaat mag alleen stroom ontvangen van een wandcontactdoos met aarding.

INBEGREPEN ACCESSOIRES
•
LINE-OUT RCA-KABEL
•
HANDLEIDING
•
GARANTIE
•
45-TOEREN-ADAPTER
•
INFOBLAD BEDIENING PLATENSPELER
•
AFNEEMBAAR NETSNOER (2 stuks)

Productoverzicht

Vooraanzicht

: Schakelt het apparaat AAN en UIT.

1.

AAN/UIT-schakelaar

2.

3,5 mm AUX-IN-INGANG: Sluit uw externe audiobron aan op de AUX IN-ingang.

3.

3,5 mm HOOFDTELEFOON

4.

STEREO LUIDSPREKERS

5.

DISK-LADE

6.

SPEEL/PAUZE

: Druk in om het afspelen te starten. Druk nogmaals in om het afspelen

te onderbreken.
(Let op: Deze knop werkt alleen in de CD- en Bluetooth-modi.)
7.

OPENEN/SLUITEN

: Gebruik in de CD-modus om de disk-lade te openen en te sluiten.

(Let op: De CD-lade heeft vier (4) seconden nodig om te openen als OPENEN/SLUITEN (

)

wordt ingedrukt in de CD-modus.)
8.

STOP

9.

KOPPEL: Druk de knop KOPPELEN in om een nieuw Bluetooth-apparaat aan het apparaat te

: Druk in de CD-modus om het afspelen te beëindigen of om de afspeellijst te wissen.

koppelen. Druk de knop KOPPELEN nogmaals in om de koppeling weer te verbreken.
10. VORIGE TRACK

: In CD- of Bluetooth-modus: druk eenmaal in om terug te keren naar

het begin van de huidige track. Druk nogmaals in om terug te keren naar de vorige track.
In CD-modus: houd ingedrukt om terug te spoelen.
11. VOLGENDE TRACK

: In CD- of Bluetooth-modus: druk eenmaal in om de huidige track

over te slaan. In CD-modus: houd ingedrukt om terug te spoelen.
12. HERHAAL: Druk in om de HERHAAL-modus of SHUFFLE-modus te selecteren.

13. PROG: Druk in om een afspeellijst te programmeren.
14. RADIOTUNERKNOP: In de FM-modus: draai om af te stemmen op een radiozender.
15. LED-SCHERM
16. VOLUMEKNOP: Draai om het volume aan te passen.
17

SELECTIEKNOP (FM, CD, BT, AUX, PHONO, TAPE):
Draai om de gewenste functie te selecteren.

Linkerzijaanziccht

18. BAND VOORUITSPOELEN & UITWERPEN
Druk half in om vooruit te spoelen. Druk helemaal in om afspelen te beëindigen en de band uit
te werpen.

Achteraanzicht

19. LINE OUT-uitgangen
Steek de witte en rode stekkers van een RCA-kabel (niet meegeleverd) in de AUX-IN-ingangen
van dit apparaat. Steek de stekker aan het andere uiteinde van de RCA-kabel in de versterker.
Steek de WITTE stekker in de WITTE uitgang en de RODE stekker in de RODE uitgang.
20. Wisselstroomkabel (AC)
Steek de stekker van de wisselstroomkabel (AC) in een wandcontactdoos.
Dit product mag alleen worden gebruikt met het type stroomvoorziening dat op het
markeringsetiket is aangegeven.
21. FM-antenne
Nadat u in de FM-modus afgestemd hebt op een radiozender, ontrolt en positioneert u de
antennedraad voor optimale ontvangst.

Onderdelen van de platenspeler

A.

Draaitafel.

B.

Zekeringsschroef (voor transport) Draai voor het eerste gebruik van het apparaat de
zekerheidsschroef rechtsom met een munt of een schroevendraaier.
Belangrijk: Draai voor ieder transport de zekerheidsschroef linksom
om de draaitafel vast te zetten.
Toerentalschakelaar.
Toonarmhouder.
Toonarm. Verwijder voor gebruik van het apparaat het zekeringsbandje

C.
D.
E
F.
G.
H.

rond de toonarm en til de toonarm omhoog.

Naald.
45-toeren-adapter.
Hefhendel. Gebruik deze hendel om de toonarm op te tillen.

Eerste Gebruik/Basisbediening
Eerste gebruik
1. Verwijder de witte naaldbeschermer door deze voorzichtig naar de voorzijde
van het apparaat te trekken.
2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat.
3. Sluit het netsnoer aan op een wandcontactdoos.
Let op: De hieronder weergegeven stekker vereist een wandcontactdoos met aarding.

Let op:
- Dit product mag alleen worden gebruikt met het type stroomvoorziening dat op het
markeringsetiket is aangegeven.
- Bundel de audiosignaalkabels niet met het netsnoer, dit om interferentie te voorkomen.
Standby
Het apparaat schakelt over naar de energiebesparende standby-modus wanneer de luidspreker
ongeveer 15 minuten niet wordt gebruikt, behalve wanneer het apparaat in Radio-modus staat.
Zodra het apparaat in de standby-modus gaat, schakelt u het apparaat UIT en weer AAN.
Basisbediening
1. Verplaats de AAN/UIT-schakelaar naar de AAN-positie.
Het LED-lampje rond de radioknop zal oplichten.
2. Selecteer een afspeelmodus door aan de functieknop
(FM/CD/BT/AUX/PHONO/TAPE) te draaien.
3. Draai aan de knop VOLUME om het geluidsniveau te regelen.
Luisteren via de LINE-OUT-uitgang voor RCA-kabels
Verlaag eerst het geluidsniveau tot het minimum voordat u gaat luisteen naar audio vanaf een
versterker. Steek de witte en rode stekkers van een RCA-kabel (niet meegeleverd) in de
RCA-OUT-uitgangen van dit apparaat. Steek de stekker aan het andere uiteinde van de RCA-kabel
in de versterker. Steek de WITTE stekker in de WITTE uitgang en de RODE stekker in de RODE
uitgang.
Luisteren via oortelefoons/hoofdtelefoon (niet meegeleverd)
Wilt u alleen luisteren, verlaag dan eerst het geluidsniveau tot het minimum.
Steek vervolgens de stekker van uw hoofdtelefoon in de 3,5 mm-ingang. Regel vervolgens het
geluidsniveau door aan de knop VOLUME te draaien.
Let op: De luidsprekers worden automatisch
gedeactiveerd zodra een hoofdtelefoon wordt aangesloten.

3,5mm Jack

t

WAARSCHUWING INZAKE CONDENSATIE:
Het gevaar bestaat dat waterdamp in de lucht condenseert binnen het apparaat na een plotselinge
temperatuurverandering door verplaatsing van het apparaat of een andere oorzaak. Sluit het apparaat in dergelijke
gevallen aan op een wandcontactdoos en wacht 1-2 uur voordat u het weer gebruikt, zodat het apparaat zich kan
stabiliseren in de nieuwe omgevingstemperatuur.

Luisteren naar de FM-radio
1.
2.

Draai aan de functieknop om de M-functie te selecteren. Het LED-scherm geeft "rad" weer.
Draai aan de RADIOTUNERKNOP om af te stemmen op een radiozender.

Luisteren naar een CD
1. Draai aan de functieknop om de CD-functie te selecteren. Het
LED-scherm geeft "Cd--" weer.
(Let op: Als er geen disk is geplaatst, verschijnt er "NO" op het
LED-scherm.)
2. Druk op de knop OPENEN/SLUITEN
om de disk-lade te openen.
Let op: - Deze knop werkt alleen in CD-modus.
- CD-deur heeft vier (4) seconden nodig om te openen wanneer
OPENEN/SLUITEN
wordt ingedrukt in CD-modus.
3. Plaats zorgvuldig een audio-CD met de bedrukte zijde naar boven in de lade.
4. Druk op de knop OPENEN/SLUITEN
om de lade te sluiten.
5. Daarna verschijnt het aantal racks op het LED-scherm en het afspelen
zal automatisch beginnen vanaf de eerste track.
6. Druk op de knop SPEEL/PAUZE ( ) om het afspelen te onderbreken.
Druk nogmaals in om het afspelen te hervatten.
7. Druk op de bijbehorende knoppen (
of
) om naar de vorige of volgende track te gaan.
Druk eenmaal op
om de huidige track vanaf het begin af te spelen. Druk tweemaal op
om de vorige track vanaf het begin af te spelen.
8. Houd de knoppen ngedrukt om vooruit/terug te spoelen binnen
een track tot aan het gewenste punt.
9. Druk op de knop STOP
om het afspelen te beëindigen.
Belangrijk:
- Plaats nooit meer dan een disk in de lade.
- De disk moet in het midden van de disk-lade worden geplaatst. Een onjuist geladen disk kan het
mechanisme van de lade blijvend beschadigen.
- Druk niet tegen de CD-lade. Gebruik altijd de knop OPENEN/SLUITEN.
- Het duurt even voordat het apparaat een disk laadt, waarbij alle knoppen even inactief zijn.
Herhaalde weergave
Telkens wanneer u op de knop HERHAAL drukt, doorloopt de HERHAAL-modus de volgende opties:
HERHAAL 1 (herhaal een nummer)
De HERHAAL-indicator zal knipperend oplichten en de huidige track wordt.
Als u op de (
of
) knoppen drukt om een andere track te selecteren, wordt uw gekozen
track herhaald afgespeeld.
REPEAT ALL (herhaal de hele CD)
Het pictogram "REPEAT ALL" verschijnt op het LED-scherm en de hele
CD wordt herhaaldelijk afgespeeld.

SHUFFLE
Het "SHUFFLE" -pictogram verschijnt op het LED-scherm.
De tracks afspelen in CD-modus in een willekeurige volgorde.
Let op:
- Herhaald afspelen werkt alleen met CD’s.
- Druk tijdens afspelen in de SHUFFLE-modus op (
) om willekeurig het volgende
tracknummer te selecteren.
- Een track kan niet worden herhaald tijdens afspelen in de SHUFFLE-modus.
- De SHUFFLE-modus werkt niet binnen een afspeellijst.
Om de modus REPEAT of SHUFFLE te annuleren, drukt u herhaaldelijk op de knop REPEAT tot het
pictogram rechts op het LED-scherm verdwijnt.
Afspeellijst
Er kunnen maximaal 20 nummers in een afspeellijst worden opgeslagen.
Let op:
- Afspeellijsten werkten alleen met CD’s.
1. Selecteer de CD-modus en laad vervolgens een CD.
2. Speel de CD niet af en druk op de knop PROGRAM.
3. De PROGRAM-indicator licht op en het LED-scherm toont knipperend "01".
4. Druk op de (
of
) knoppen om een tracknummer te selecteren.
5. Druk nogmaals op de knop PROGRAM om de volgende track te selecteren en op te slaan. Het
LED-scherm zal nu "02" tonen. Herhaal de stappen (4) en (5) totdat u alle gewenste nummers
hebt geselecteerd en opgeslagen in de afspeellijst.
6. Wanneer u de afspeellijst voltooid hebt, drukt u op de SPEEL-knop ( ) om het afspelen te
starten. (Let op: Wanneer alle 20 tracks zijn ingesteld, drukt u op de knop PROGRAM.
Het LED-scherm zal "FI" tonen.)
7. Druk tweemaal op de knop STOP ( ) om de afspeellijst-functie te annuleren en vervolgens
verdwijnt "PROG" van het LED-scherm.
De volgorde van de afspeellijst controleren
Druk in de STOP-modus herhaaldelijk op de (
om de opgeslagen tracks in te zien.

of

) knoppen

Een track toevoegen aan het einde van de afspeellijst:
Druk in de STOP-modus op de knop PROGRAM.
Selecteer een track door op de (
of
) knoppen te drukken en druk vervolgens op de knop
PROGRAM. De gekozen track wordt dan aan het einde van de afspeellijst toegevoegd.

Luisteren naar een extern audioapparaat (BT-modus)
In de BT (Bluetooth) -modus kan dit apparaat muziek afspelen van externe apparaten met een
ingebouwde Bluetooth-functie.
EEN KOPPELING MAKEN VIA BLUETOOTH
1. Draai om de functie "BT" te selecteren. Het LED-scherm geeft "bt" weer.
2. Het "BT" pictogram op LED-scherm zal knipperend oplichten tijdens het zoeken naar een
apparaat.
3. Zet op uw externe apparaat de Bluetooth-functie AAN.
LET OP: De maximale werkafstand tussen uw externe apparaat en dit apparaat is 10 meter (33ft).
4. Binnen enkele ogenblikken verschijnt "VTA-270B" op uw externe apparaat op de lijst van
beschikbare apparaten. Druk op "VTA-270B" om verbinding te maken met dit apparaat. Soms zal
een venster u om een wachtwoord vragen. Voer "0000" in en druk vervolgens op "OK" op uw
externe apparaat.

5. Zodra de Bluetooth-koppeling actief is, blijft de "BT" -indicator opgelicht.
6. U kunt op VORIG of VOLGENDE drukken om naar het vorige/volgende nummer of
bedieningselement op uw apparaat te gaan.
LET OP:
- Met de knop KOPPELEN kunt u uw externe verbinding verbreken terwijl u in de BT-modus blijft.
Druk daartoe op de knop KOPPELEN om de verbinding te verbreken en naar een nieuw apparaat
te zoeken. Om een volgend apparaat te verbinden, volg dezelfde stappen als hierboven.
- Vooruit/terugspoelen is alleen beschikbaar via uw externe apparaat.

Luisteren naar een extern audioapparaat (AUX-modus)
Draai om de functie "AUX" te selecteren. Het LED-scherm geeft "AUX" weer.
In AUX (externe invoer)--modus kan dit apparaat audio van een extern apparaat (iPod, MP3-speler,
draagbare CD-speler, enz.) afspelen.
Er is een AUX IN-aansluiting aan de voorzijde van het apparaat. Gebruik voor het aansluiten van een
apparaat met een hoofdtelefoonaansluiting een kabel met een 3,5 mm-stekkers aan beide uiteinden.
1. Steek de ene stekker van de AUX IN-kabel (niet meegeleverd) in de AUX IN-aansluiting.
2. Steek de andere stekker van de AUX IN-kabel in de hoofdtelefoonuitgang van de externe
audiobron.
LET OP: Alle bediening verloopt nu via uw externe apparaat.

Luisteren naar een vinyl grammofoonplaat
1. Draai om de functie "PHONO" te selecteren. Het LED-scherm geeft "PHON" weer.
2. Open de stofkap voorzichtig.
Let op: Let op dat uw vingers niet bekneld raken bij het openen/sluiten van de stofkap.
3. Plaats een vinyl grammofoonplaat op de draaitafel. Gebruik de meegeleverde adapter wanneer u
een 45-toerenplaat afspeelt.
4. Selecteer het juiste toerental.

5. Verwijder de toonarmsteunhouder om de toonarm los te maken.
6. Til de toonarm voorzichtig op met behulp van de hefhendel Verplaats de toonarm naar de rand
van de grammofoonplaat (of het beginpunt van een track) en laat de arm op de plaat zakken met
behulp van de hefhendel.
De draaitafel begint te draaien.
7. Wanneer de grammofoonplaat het einde heeft bereikt, stopt de toonarm in het midden van de
grammofoonplaat en moet u de toonarm handmatig naar de toonarmsteun terugleiden.
Vergrendel de toonarm in de rusthouder om de toonarm te beschermen.
Belangrijk:
- Sluit de stofkap om de draaitafel zoveel mogelijk stofvrij te houden.
- Vergrendel de toonarm met de klem elke keer dat u het apparaat vervoert.
- Plaats niets op de stofkap van de platenspeler, zeker niet tijdens het afspelen van een
grammofoonplaat.

Luisteren naar een cassetteband
1. Draai om de functie " TAPE " te selecteren. Op het LED-scherm verschijnt " TAPE" . Plaats een
audiocassetteband in het apparaat (aan de linkerzijde van het apparaat). Het afspelen begint
automatisch.
2. Druk de knop half in om de cassette vooruit te spoelen.
Druk zacht op de knop en het afspelen wordt hervat.
3. Druk de knop helemaal in om het afspelen te beëindigen en de cassette uit te werpen.

Onderhoud/Juiste Bediening
Gebruik Compact Disks
• Plaats de disk altijd met de labelzijde naar boven in de disk-lade. (CD's kunnen slechts aan een zijde worden
afgespeeld/beschreven.)
• Om een CD uit zijn doosje te verwijderen, drukt u op het midden van de tray in de geopende doos en tilt u de
CD voorzichtig op door deze bij de rand vast te houden.
• Om een disk schoon te maken, veegt u het oppervlak met een zachte, droge doek, bewegend vanaf het
middengat naar de buitenrand.
• Gebruik nooit chemische producten zoals LP-spray, antistatische sprays of vloeistoffen zoals benzine of
thinner om disks te reinigen. Deze zullen het plastic oppervlak van de disk onherstelbaar beschadigen.
• Berg CD’s na gebruik weer op in hun doosje om ze te beschermen tegen stof en krassen.
• Stel disks niet te lang bloot aan direct zonlicht, hoge luchtvochtigheid of hoge temperaturen.
• Beschrijfbare CD-R- en CD-RW-disks worden niet aanbevolen, omdat hun labelzijde plakkerig kan worden en
het apparaat kan beschadigen.
• Gebruik een zachte viltstift op oliebasis om informatie op de labelzijde te schrijven. Gebruik nooit een balpen of
een pen met een harde punt, omdat dit de met data beschreven zijde kan beschadigen.
• Gebruik geen onregelmatig gevormde cd's (achthoekig, hartvormig, visitekaartformaat, enz.), omdat die het
apparaat zullen beschadigen.
• Volg alle aanwijzingen op die worden meegeleverd met een CD-R- of CD-RW-disk.
• Raak een disk nooit aan met vuile vingers.
• Plaats nooit een disk met een gebarsten oppervlak in de disk-lade.
Gebruik van vinyl grammofoonplaten
• Raak de groeven van de plaat niet aan. Raak grammofoonplaten alleen aan de randen of op het label met
schone handen.
Het aanraken van het oppervlak van een grammofoonplaat zal de kwaliteit ervan verminderen.
• Om een grammofoonplaat schoon te maken, veegt u het oppervlak van de grammofoonplaat voorzichtig
schoon met een zachte antistatische doek.
• Bewaar uw grammofoonplaten in hun beschermende hoezen wanneer u ze niet gebruikt.
• Bewaar grammofoonplaten altijd rechtop op hun randen.
• Bewaar grammofoonplaten niet op een plaats met direct zonlicht, met te veel warmte (kachels, fornuizen, enz.),
trillingen, veel stof, koude of vochtigheid.
Algemeen onderhoud
• Trek altijd aan de stekker zelf, wanneer u een stekker uit de wandcontactdoos haalt.
Niet aan het snoer.
• Om de laserstraal schoon te houden, raak hem niet aan en vergeet niet de disk-lade te sluiten.
• Probeer het apparaat niet met chemische oplosmiddelen te reinigen. Dit kan de afwerking beschadigen.
• Gebruik voor het reinigen alleen een schone, droge doek.
• Om dit product volledig van het elektriciteitsnet de ontkoppelen, haalt u de stekker uit de wandcontactdoos.
Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet wanneer u het voor langere tijd niet gebruikt.

Vervanging van de platenspelernaald (type # ITNP-LC1)
Bij normaal gebruik gaat de naald ongeveer 50 afspeeluren mee. Het is echter aan te bevelen de
naald te vervangen zodra u een verandering in de geluidskwaliteit opmerkt. Langdurig gebruik van

een versleten naald kan uw grammofoonplaten beschadigen. Bij afspelen
van 78-toeren-platen verslijt de naald sneller.
De oude naald verwijderen:
1. Plaats een schroevendraaier tegen de naaldpunt en druk voorzichtig
naar beneden in richting A.
2. Verwijder de naald door deze tegelijkertijd naar beneden en naar voren
te trekken.
Een nieuwe naald installeren:
1. Houd de naald vast bij de punt en steek het achtereinde (B) in het element.
2. Duw de naald naar boven (C) totdat de punt op zijn plaats klikt.
Voorzichtig:
! Verwijder of buig de naald niet.
! Raak de naald niet aan, dit om letsel aan uw hand te voorkomen.
! Schakel de netvoeding naar het apparaat uit voordat u de naald
vervangt.
! Buiten bereik van kinderen houden.
Geleidepennen (binnenkant)

Specificaties
•
•

Innovative Technology Electronics LLC verklaart hierbij dat verklaart dat dit Wooden Music Center voldoet aan
de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
www.victrola.com/eudoc

ALGEMEEN
Voedingsvereisten
Voedingsvereisten
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht

Wisselstroom (AC) 230 V ~ 50 Hz
40 W
18,9” x 15” x 7,87” (ongeveer)
480 mm x 380 mm x 200 mm (ongeveer)
18,15 lbs (ongeveer)
8,25 kg. (ongeveer)

VERSTERKER
Uitgangsvermogen
Frequentiebereik

5W+5W
60 tot 20,000 Hz

LUIDSPREKERSYSTEEM
Type
Impedantie
Ingangsvermogen

2-wegs
8 ohm
Max. 6 W

FM-RADIO
Bereik

88 tot 108 MHz

CD-SPELER
Frequentiebereik
Signaal/ruis-verhouding

60 tot 20.000 Hz +/- 4 dB
55 dB (IEC-A)

CASSETTESPELER
Tracksysteem
Spoelsnelheid
Wow en Flutter
Frequentiebereik

4-tracks, 2-kanaals stereo
4,8 cm/sec
0,4% (WRMS)
125 tot 6300 Hz +/- 6 dB

PLATENSPELER
Motor
Aandrijfsysteem

Gelijkstroom-servomotor
Riemaandrijving

Toerentallen
Signaal/ruis-verhouding
Elementtype
Naald

33-1/3 RPM, 45 RPM en 78 RPM
Meer dan 50 dB
Keramisch stereo-element
ITNP-LC1

BLUETOOTH
Bluetooth-versie
Bluetooth-profielen
Bluetooth-frequentiebereik
Werkafstand
Maximaal RF-vermogen

Bluetooth V4.2
A2DP, AVRCP
2.402 tot 2.480GHz
10 meter
10 dBm

Problemen oplossen
Symptoom

Mogelijke oorzaak

Oplossing

• Het

• Het

• Sluit

• Geen

• Het geluidsniveau is te laag gekozen.
• De geselecteerde invoerbron komt niet

ALGEMEEN

apparaat kan
niet worden
ingeschakeld.
geluid via de
luidsprekers.

overeen met de afspeelbron.
• Ruis/vervorming

in
geluidsweergave.

• Het

• Het

• Dit

• De

• De

FM-RADIO

CASSETTEBAND

apparaat
regeert niet.

CD-SPELER

apparaat is niet aangesloten.

cassette speelt
niet.

geen
radiozender
vinden, of alle
gevonden signalen
zijn zwak.

apparaat staat te dicht bij een tv-toestel of
een ander storend apparaat.
kan het gevolg zijn van externe factoren
zoals elektrostatische ontlading (ESD).

• De

cassette is niet goed geplaatst.
band heeft het einde bereikt.

het apparaat
aan op de
netvoeding
(wisselstroom).
• Pas het
geluidsniveau aan.
• Selecteer de juiste
invoerbron.
• Schakel de tv of een
ander apparaat uit
en verplaats het
apparaat.
• Ontkoppel het
netsnoer en het
externe
audioapparaat. Sluit
het netsnoer na een
minuut opnieuw aan.
• Plaats de cassette
correct in.
• Draai de cassette
om.

• Kan

• De

radio is niet goed afgestemd op de
gekozen radiozender.
• Een nabij tv-toestel stoort de radio-ontvangst.

• Stem

• Het

• De

• Richt

• De

• De
• De

geluid is
vervormd.
CD stopt
onmiddellijk na het
starten of pauzeert
of stopt tijdens het
afspelen.

• Geen

geluid.

antenne is niet goed gericht.

CD is ondersteboven geplaatst.
CD is stoffig of vies of er is condensatie op
de CD.

• De

CD-speler is stilgezet.

nauwkeurig af
op de gewenste
radiozender.
• Schakel het storende
tv-toestel uit.
de antenne
opnieuw totdat de
ontvangst verbetert.
• Plaats de CD met de
bedrukte zijde naar
boven.
• Reinig en droog de
CD zorgvuldig.
• Druk

op de knop
SPEEL/PAUZE.

AUX

PHONO

CD-weergave
bevat ruis, stopt of
springt over.

BLUETOOTH

• De

• De

• CD-lade

gaat niet
open.
• De knoppen
werken niet
correct.

• FM/BLUETOOTH/AUX/PHONO/TAPE-modus

• Afname

• De

• Geen

• Het

van de
geluidsprestaties
van de
platenspeler.

geluidsweergave
met extern
audioapparaat
aangesloten op de
AUX-ingang.
• Geen geluid.

geluid is
vervormd.

CD is bekrast, beschadigd of
kromgetrokken.
• De disk is erg vies.
is geselecteerd.
apparaat verwerkt informatie ("--- Bezig"
wordt weergegeven).
• Het apparaat moet opnieuw worden gestart.
• Het

apparaat staat niet in de AUX-modus.

• Het

apparaat schakelt niet over naar
Bluetooth-modus.
• De geluidsweergave van dit apparaat en/of
het andere apparaat werkt niet correct.
• De afstand tussen dit apparaat en het andere
apparaat is te groot of er bevindt zich een
obstakel tussen beide apparaten.

• Het

• De

• Kan

• Uw

niet koppelen
met een
Bluetooth-apparaat.

draaitafelnaald is versleten.

geluidsweergave van dit apparaat en/of
het andere apparaat werkt niet correct.

apparaat heeft geen
Bluetooth-connectiviteit.
• De Bluetooth-koppeling komt niet tot stand.

• Vervang

de CD door
een onbeschadigde.
• Reinig de CD
zorgvuldig.
• Selecteer de
CD-modus.
• Wacht tot het
apparaat klaar is met
de
informatieverwerking.
• Zet het apparaat UIT
en vervolgens weer
AAN.
• Vervang de naald.

• Schakel

het
apparaat naar de
AUX-modus.

• Zorg

er voor dat het
apparaat in de
BT-modus is
geschakeld.
• Plaats uw
Bluetooth-apparaat
dichter bij het
apparaat.
• Verhoog het
geluidsniveau op uw
draagbare apparaat
en/of dit apparaat.
• Schakel uw
Bluetooth-apparaat
en apparaat uit en
vervolgens weer aan.
• Verlaag het volume
op uw
apparaat/telefoon en
het apparaat.
• Controleer of uw
apparaat
Bluetooth-compatibel
is.
• Koppel het andere
apparaat en dit
apparaat opnieuw.

Opmerking: Het ontwerp en de specificaties van dit product kunnen zonder kennisgeving worden
gewijzigd als gevolg van voortdurende verbeteringen.

Bluetooth is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc.
Andere handelsmerken en handelsnamen behoren toe aan hun betreffende eigenaars.
Dit product wordt vervaardigd en verkocht door Innovative Technology Electronics LLC. Victrola en
het Victrola-logo zijn handelsmerken van Technicolor of aan haar geliëerde ondernemingen en
worden onder licentie gebruikt door Innovative Technology Electronics LLC. Alle andere product-,
service-, bedrijfs-, handels- of productnamen en logo’s waarnaar hierin wordt verwezen, worden niet
onderschreven noch gesponsord door Technicolor of aan haar geliëerde ondernemingen.
Geproduceerd in China.
Geïmporteerd door:
Exertis Supply Chain Services Ltd.
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper,
Dublin 12, D12 T4C2, Ierland

