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INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
1. Prosimy przeczytać te instrukcje. Przed przystąpieniem do korzystania z 

produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Zachować instrukcje. Instrukcję obsługi i zasady bezpieczeństwa należy 

zachować do użytku w przyszłości.
3. Zwracać uwagę na ostrzeżenia. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń na 

obudowie urządzenia i w instrukcji obsługi.
4. Przestrzegać wszystkich instrukcji. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji 

obsługi.
5. Nie wolno używać tego urządzenia w pobliżu wody – Nie wolno używać 

urządzenia w pobliżu wody lub miejsc, w których występuje wilgotność, 
przykładowo w zawilgoconej piwnicy, w pobliżu basenu lub innych wilgotnych 
miejsc.

6. Czyścić wyłącznie suchą szmatką.
7. Nie przesłaniać żadnych otworów wentylacyjnych. Wokół urządzenia 

utrzymywać przynajmniej po 5 cm wolnej przestrzeni z każdej strony, aby 
zapewnić należytą wentylację. Instalować zgodnie z instrukcjami producenta.

8. Nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub 
inne urządzenia wytwarzające ciepło (np. wzmacniacze).

9. Nie należy podłączać wtyczki spolaryzowanej lub uziemionej w sposób 
neutralizujący uziemienie. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których 
jeden jest szerszy. Wtyczka z uziemieniem ma trzy bolce, z czego jeden stanowi 
uziemienie. Szerszy bolec lub trzeci bolec pełnią rolę zabezpieczenia. Jeśli 
wtyczka nie pasuje do ściennego gniazda elektrycznego, należy zwrócić się do 
elektryka w celu wymiany przestarzałego gniazda.

10. Chronić kabel zasilający przed deptaniem i załamywaniem, zwłaszcza w 
okolicach wtyczki, przepustów i w miejscu wyjścia z obudowy.

11. Korzystać wyłącznie z dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta.
12. Korzystać wyłącznie z wózków, statywów, stojaków, klamer i 

podstawek określonych przez producenta lub sprzedawanych
łącznie z urządzeniem. Należy zachować ostrożność podczas
przenoszenia i przesuwania urządzenia przy użyciu wózka
lub regału, by go nie wywrócić.

13. Odłączać urządzenie od źródła zasilania podczas burz z piorunami i gdy nie jest 
używane przez dłuższy czas.

14. Wszelkie naprawy należy powierzać wykwalifikowanemu personelowi 
serwisowemu. Serwisowanie urządzenia jest wymagane w przypadku powstania 
jakichkolwiek uszkodzeń, na przykład: uszkodzenie kabla zasilającego lub 
wtyczki, przedostanie się płynów lub ciał obcych do wnętrza obudowy, kontakt z 
deszczem lub wilgocią albo gdy urządzenie upadło, zostało upuszczone lub nie 
działa w sposób prawidłowy.

15. Urządzenie należy przechowywać w miejscu o sprawnej wentylacji.
16. Korzystać wyłącznie z dodatków i akcesoriów wskazanych lub dostarczonych 

przez producenta.
17. Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy dopuszczać do 

kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią. Urządzenie nie powinno być 
narażone na kontakt z cieknącą lub rozpryskiwaną wodą i nie należy na nim 
stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, jak wazony.

18. Wtyczka pełni rolę wyłącznika zasilania i musi znajdować się w łatwo dostępnym 
miejscu.

19. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Produkt wyłącznie 
do użytku domowego.
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20. To urządzenie zalicza się do klasy II urządzeń elektrycznych z 
podwójną izolacją. Zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie 
wymaga przyłącza do uziemienia.

 
21.

 
 
Ostrzeżenie: aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy 

dopuszczać do kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią. Na 
urządzeniu nie należy ustawiać żadnych źródeł otwartego ognia, 
takich jak świeczki.

Przestroga: zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego zezwolenia 
producenta spowodują pozbawianie użytkownika prawa do używania 
tego urządzenia. Stosowanie regulacji i ustawień lub procedur 
postępowania innych niż tu opisane stwarza ryzyko zagrożeń.

DANE TECHNICZNE 
Zasilanie: .................................................................... Zasilacz sieciowy AC: 

100-240, 50-60Hz
................................................................................... Głośnik 12V DC/2.0A
Impedancja:................................................................ 4" 4 omy
Maksymalny pobór mocy: .......................................... 30W
Zawartość zestawu: ................................................... Gramofon, głośniki, instrukcja 

obsługi, karta obsługi 
gramofonu, zasilacz 
impulsowy 12V/2.0A, kable 
głośnikowe i adapter 45 
obr./min

 
Konstrukcja urządzenia oraz jego parametry techniczne mogą ulec zmianie bez 
wcześniejszego powiadomienia.
Bluetooth jest zastrzeżonym znakiem towarowym Bluetooth SIG, Inc.
Inne znaki towarowe i nazwy handlowe stanowią chronioną prawem własność 
innych podmiotów

Produkt jest wytwarzany i sprzedawany przez Innovative Technology Electronics 
LLC. Victrola i logo Victrola są znakami towarowymi spółki Technicolor lub 
powiązanych z nią spółek i są wykorzystywane na licencji przez Innovative 
Technology Electronics LLC. Żadne inne nazwy produktów, usług, podmiotów 
gospodarczych, produktów i logo opisywane w tym dokumencie nie są promowane 
ani sponsorowane przez spółkę Technicolor ani żadną z powiązanych z nią spółek.

Wyprodukowano w Chinach.

Symbol błyskawicy zakończonej grotem, 
umieszczonej wewnątrz trójkąta równoramiennego, 

ma na celu ostrzeganie użytkownika o występowaniu 
nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” 

wewnątrz obudowy produktu, które może być 
wystarczające silne, aby doprowadzić do ryzyka 

porażenia prądem elektrycznym.

Wykrzyknik w obrębie trójkąta 
równobocznego ma na celu zwrócić 

uwagę użytkownika na ważne 
instrukcje obsługi i konserwacji 

(serwisowania) zawarte w instrukcji 
obsługi dołączonej do urządzenia.

PRZESTROGA
RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM

ELEKTRYCZNYM NIE OTWIERAĆ
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PRZESTROGA: ABY ZAPOBIEC RYZYKU 
PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM,

NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI OSŁONY TYLNEJ). 
WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE ZNAJDUJĄ SIĘ ŻADNE CZĘŚCI 
OBSŁUGIWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. NAPRAWĘ NALEŻY
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DEKLARACJE WEEE i CE

Oznaczenie WEEE
Utylizacja zużytego sprzętu
Produkt ten został wyprodukowany z materiałów i komponentów wysokiej 
jakości, które można poddawać recyklingowi. Jeśli na urządzeniu znajduje 
się symbol przekreślonego kosza na kółkach, oznacza to, że urządzenie 
podlega dyrektywie europejskiej 2002/96/EC. Należy zasięgnąć informacji, 
gdzie w okolicy znajdują się punkty odbioru zużytych urządzeń 
elektrycznych i elektronicznych. Należy zawsze przestrzegać lokalnie 
obowiązujących przepisów i nie wyrzucać zużytego sprzętu jako 
zmieszanych odpadów komunalnych. Prawidłowe usuwanie zużytego 
sprzętu pomaga uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji dla 
środowiska naturalnego i zdrowia ludzi.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z następującymi dyrektywami EWG: 
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE / Dyrektywa 2014/30/UE 
dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Pełny tekst deklaracji zgodności z wymogami europejskich dyrektyw można pobrać 
ze strony www.victrola.com/eudoc

Importer:
Exertis Supply Chain Services Ltd.
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlandia

JAK PODŁĄCZYĆ / ODŁĄCZYĆ WTYCZKĘ ZASILACZA

Wtyczka europejska

Wtyczka brytyjska

KLIKNIĘCIE

KLIKNIĘCIE

31 2 4 5 6

31 2 4 5 6
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UKŁAD GRAMOFONU

1

ON OFFDC-12V
BT PHONO

SPEAKERSR L

R L

OUT

13 14 15 16 17

33
45
78

POWER

VOLUME
MIN MAX

2
3
4
5
6
7
8
9

11

12

10

1. Głośniki
2. Talerz gramofonu
3. Mata filcowa
4. Dźwignia ramienia
5. Zaczep/podpórka ramienia
 odtwarzającego
6. Przełącznik sterowania
 automatycznym
 i ręcznym zatrzymywaniem
7. Przełącznik wyboru kontroli prędkości

8.   Oś gramofonu
9.   Ramię
10. Wskaźnik LED funkcji/zasilania
11. Pokrętło regulacji głośności
12. Kaseta z wkładką (igłą)
13. Gniazda głośników zewnętrznych
14. Przełącznik wyboru funkcji
15. Gniazdo wyjścia RCA L/P
16. Gniazdo wejścia zasilania DC
17. Przełącznik WŁ./WYŁ. Zasilania



6

SPOSÓB WYMIANY IGŁY GRAMOFONOWEJ (igła wymienna # ITNP-Y2)
Wyjmowanie Wkładki z Kasety  
1. Wsunąć śrubokręt w nasadę wkładki i podważyć

w kierunku „A”.
OSTRZEŻENIE: W przypadku używania nadmiernej
siły może dojść do uszkodzenia lub złamania wkładki.

2. Pociągnąć wkładkę w kierunku „B”.
Mocowanie wkładki
1. Przytrzymać końcówkę wkładki i wsunąć jej drugi

koniec, wciskając go w kierunku „C”.
2. Wcisnąć wkładkę do góry w kierunku „D” aż

do zatrzaśnięcia.
Przestroga:
� Nie należy wyjmować ani wyginać igły.
� Nie należy dotykać igły, aby uniknąć obrażeń ręki.
� Przed wymianą wkładki należy odłączyć gramofon

od zasilania.
� Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Należy zwrócić uwagę, że: Wkładka w normalnych
warunkach powinna wytrzymać około 50 godzin pracy.
Jednak zaleca się wymianę wkładki, ilekroć da się zauważyć
pogorszenie jakości dźwięku.

KORZYSTANIE Z BLUETOOTH

Urządzenie zewnętrzne z komunikacją Bluetooth może byc podłączone 
bezprzewodowo z tym gramofonem przy użyciu funkcji Bluetooth.

1. Włącz urządzenie poprzez ustawienie PRZEŁĄCZNIKA WŁ./WYŁ. ZASILANIA w 
położeniu ON.

2. Ustaw PRZEŁĄCZNIK WYBORU FUNKCJI w położeniu BT (Bluetooth®) I wtedy 
WSKAŹNIK LED FUNKCJI zacznie świecić na NIEBIESKO.

3. Włącz komunikację Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym. Odczekaj chwilę, a 
następnie wyszukaj nazwę parowania Bluetooth „ITUT-420”.

4. Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth do sparowania. Po podłączeniu niebieska 
dioda LED przestanie migać.

5. W tym momencie urządzenie zewnętrzne zostało podłączone poprzez Bluetooth.
6. Obróć POKRĘTŁEM REGULACJI GŁOŚNOŚCI, aby dobrać odpowiedni poziom 

głośności. 
UWAGA: Jeżeli hasło jest wymagane, wprowadź „0000”, następnie naciśnij 
Enter, aby uzyskać połączenie.

OBSŁUGA WYJŚCIA LINIOWEGO
To urządzenie mozna podłączyć do zewnętrznego wzamcniacza Hi-Fi lub systemu 
głośnikowego przy użyciu przewodów RCA (nie znajduja się na wyposażeniu). Aby 
podłączyć do głośników zewnętrznych, podepnij przewody RCA do GNIAZDA 
WYJŚCIA L/P RCA z tyłu urządzenia oraz do gniazd wejścia Aux we wzmacniaczu 
Hi-Fi lub systemie głośnikowym.

OBSŁUGA GRAMOFONU
KONFIGURACJA
Zasilacz sieciowy AC/DC z wyjściem 12V DC 2.0A znajduje się na wyposażeniu 
nowoczesnego gramofonu stereofonicznego Bluetooth. Zasilacz jest konieczny do 
działania urządzenia.
1. Podłącz przewody głośników zewnętrznych wychodzące z GNIAZDA 

GŁOŚNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH z tyłu urządzenia do każdego głośnika.
UWAGA: Przewody głośników zewnętrznych są oznaczone odpowiednim 
kolorem; przewód czerwony jest podłączany do czerwonego gniazda zarówno w 
urządzeniu jak I w głośnikach (z kolei czarny przewód do czarnych gniazd).

2. Wetknąć wtyczkę DC zasilacza do gniazda DC IN z tyłu urządzenia. 
3. Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego AC do gniazdka elektrycznego o 

znaomionej mocy 220-240V AC ~ 50/60Hz.
4. Włącz urządzenie poprzez ustawienie PRZEŁĄCZNIKA WŁ./WYŁ. ZASILANIA w 

położeniu ON. WSKAŹNIK LED ZASILANIA/FUNKCJI zaświeci się.

PODSTAWOWA OBSŁUGA
Przed użyciem urządzenia zdjąć białe zabezpieczenie z igły gramofonu. Ramię 
gramofonu powinno zostać odblokowane i powinno mieć swobodę ruchu od brzegu 
do środka płyty. Po skończeniu odtwarzania należy ponownie zablokować ramię na 
podpórce.

1. Przesuń PRZEŁĄCCZNIK WYBORU FUNKCJI w położenie PHONO i wtedy 
WSKAŹNIK LED FUNKCJI zaświeci się na CZERWONO.

2. Umieść płytę winylową na TALERZU GRAMOFONU I wybierz żądaną prędkość 
(33 1/3 / 45 / 78) poprzez przesunięcie PRZEŁĄCZNIKA WYBORU PRĘDKOŚCI 
na daną prędkość zgodnie z rodzajem płyty. 
UWAGA: W przypadku odtwarzania płyty winylowej 45 RPM, należy użyć 
dołączonego adaptera 45 RPM, który znajduje się w woreczku z akcesoriami.

3. Otworzyć BLOKADĘ RAMIENIA, aby zwolnić RAMIĘ. Przełożyć DŹWIGNIĘ do 
tyłu, aby unieść ramię. Delikatnie przesunąć ramię w odpowiednie położenie na 
płycie. Talerz zacznie się obracać dopiero po przesunięciu ramienia nad płytę. 
Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij dźwignię ramienia do przodu w celu 
powolnego obniżenia ramienia w żądanym miejscu na płycie winylowej.

4. Jeżeli PRZEŁĄCZNIK WYBORU AUTOMATYCZNEGO ZATRZYMYWANIA jest 
ustawiony w położenie ON, płyta winylowa zostanie zatrzymana automatycznie 
po zakończeniu odtwarzania. 
UWAGA: Jeżeli Przełącznik automatycznego zatrzymywania jest ustawiony w 
położenie ON, płyta winylowa będzie się obracać tylko wtedy, gdy ramię 
przesuwa się po płycie winylowej. Jeżeli Przełącznik automatycznego 
zatrzymywania jest ustawiony w położenie OFF, płyta winylowa będzie się 
obracać nawet wtedy, gdy ramię odtwarzające znajduje się w położeniu 
spoczynkowym.

5. Aby wybrać odpowiedni poziom głośności, obracać POKRĘTŁEM REGULACJI 
GŁOŚNOŚCI.
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SPOSÓB WYMIANY IGŁY GRAMOFONOWEJ (igła wymienna # ITNP-Y2)
Wyjmowanie Wkładki z Kasety  
1. Wsunąć śrubokręt w nasadę wkładki i podważyć

w kierunku „A”.
OSTRZEŻENIE: W przypadku używania nadmiernej
siły może dojść do uszkodzenia lub złamania wkładki.

2. Pociągnąć wkładkę w kierunku „B”.
Mocowanie wkładki
1. Przytrzymać końcówkę wkładki i wsunąć jej drugi

koniec, wciskając go w kierunku „C”.
2. Wcisnąć wkładkę do góry w kierunku „D” aż

do zatrzaśnięcia.
Przestroga:
� Nie należy wyjmować ani wyginać igły.
� Nie należy dotykać igły, aby uniknąć obrażeń ręki.
� Przed wymianą wkładki należy odłączyć gramofon

od zasilania.
� Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
Należy zwrócić uwagę, że: Wkładka w normalnych
warunkach powinna wytrzymać około 50 godzin pracy.
Jednak zaleca się wymianę wkładki, ilekroć da się zauważyć
pogorszenie jakości dźwięku.

KORZYSTANIE Z BLUETOOTH

Urządzenie zewnętrzne z komunikacją Bluetooth może byc podłączone 
bezprzewodowo z tym gramofonem przy użyciu funkcji Bluetooth.

1. Włącz urządzenie poprzez ustawienie PRZEŁĄCZNIKA WŁ./WYŁ. ZASILANIA w 
położeniu ON.

2. Ustaw PRZEŁĄCZNIK WYBORU FUNKCJI w położeniu BT (Bluetooth®) I wtedy 
WSKAŹNIK LED FUNKCJI zacznie świecić na NIEBIESKO.

3. Włącz komunikację Bluetooth w urządzeniu zewnętrznym. Odczekaj chwilę, a 
następnie wyszukaj nazwę parowania Bluetooth „ITUT-420”.

4. Wybierz nazwę urządzenia Bluetooth do sparowania. Po podłączeniu niebieska 
dioda LED przestanie migać.

5. W tym momencie urządzenie zewnętrzne zostało podłączone poprzez Bluetooth.
6. Obróć POKRĘTŁEM REGULACJI GŁOŚNOŚCI, aby dobrać odpowiedni poziom 

głośności. 
UWAGA: Jeżeli hasło jest wymagane, wprowadź „0000”, następnie naciśnij 
Enter, aby uzyskać połączenie.

OBSŁUGA WYJŚCIA LINIOWEGO
To urządzenie mozna podłączyć do zewnętrznego wzamcniacza Hi-Fi lub systemu 
głośnikowego przy użyciu przewodów RCA (nie znajduja się na wyposażeniu). Aby 
podłączyć do głośników zewnętrznych, podepnij przewody RCA do GNIAZDA 
WYJŚCIA L/P RCA z tyłu urządzenia oraz do gniazd wejścia Aux we wzmacniaczu 
Hi-Fi lub systemie głośnikowym.

OBSŁUGA GRAMOFONU
KONFIGURACJA
Zasilacz sieciowy AC/DC z wyjściem 12V DC 2.0A znajduje się na wyposażeniu 
nowoczesnego gramofonu stereofonicznego Bluetooth. Zasilacz jest konieczny do 
działania urządzenia.
1. Podłącz przewody głośników zewnętrznych wychodzące z GNIAZDA 

GŁOŚNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH z tyłu urządzenia do każdego głośnika.
UWAGA: Przewody głośników zewnętrznych są oznaczone odpowiednim 
kolorem; przewód czerwony jest podłączany do czerwonego gniazda zarówno w 
urządzeniu jak I w głośnikach (z kolei czarny przewód do czarnych gniazd).

2. Wetknąć wtyczkę DC zasilacza do gniazda DC IN z tyłu urządzenia. 
3. Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego AC do gniazdka elektrycznego o 

znaomionej mocy 220-240V AC ~ 50/60Hz.
4. Włącz urządzenie poprzez ustawienie PRZEŁĄCZNIKA WŁ./WYŁ. ZASILANIA w 

położeniu ON. WSKAŹNIK LED ZASILANIA/FUNKCJI zaświeci się.

PODSTAWOWA OBSŁUGA
Przed użyciem urządzenia zdjąć białe zabezpieczenie z igły gramofonu. Ramię 
gramofonu powinno zostać odblokowane i powinno mieć swobodę ruchu od brzegu 
do środka płyty. Po skończeniu odtwarzania należy ponownie zablokować ramię na 
podpórce.

1. Przesuń PRZEŁĄCCZNIK WYBORU FUNKCJI w położenie PHONO i wtedy 
WSKAŹNIK LED FUNKCJI zaświeci się na CZERWONO.

2. Umieść płytę winylową na TALERZU GRAMOFONU I wybierz żądaną prędkość 
(33 1/3 / 45 / 78) poprzez przesunięcie PRZEŁĄCZNIKA WYBORU PRĘDKOŚCI 
na daną prędkość zgodnie z rodzajem płyty. 
UWAGA: W przypadku odtwarzania płyty winylowej 45 RPM, należy użyć 
dołączonego adaptera 45 RPM, który znajduje się w woreczku z akcesoriami.

3. Otworzyć BLOKADĘ RAMIENIA, aby zwolnić RAMIĘ. Przełożyć DŹWIGNIĘ do 
tyłu, aby unieść ramię. Delikatnie przesunąć ramię w odpowiednie położenie na 
płycie. Talerz zacznie się obracać dopiero po przesunięciu ramienia nad płytę. 
Aby rozpocząć odtwarzanie, naciśnij dźwignię ramienia do przodu w celu 
powolnego obniżenia ramienia w żądanym miejscu na płycie winylowej.

4. Jeżeli PRZEŁĄCZNIK WYBORU AUTOMATYCZNEGO ZATRZYMYWANIA jest 
ustawiony w położenie ON, płyta winylowa zostanie zatrzymana automatycznie 
po zakończeniu odtwarzania. 
UWAGA: Jeżeli Przełącznik automatycznego zatrzymywania jest ustawiony w 
położenie ON, płyta winylowa będzie się obracać tylko wtedy, gdy ramię 
przesuwa się po płycie winylowej. Jeżeli Przełącznik automatycznego 
zatrzymywania jest ustawiony w położenie OFF, płyta winylowa będzie się 
obracać nawet wtedy, gdy ramię odtwarzające znajduje się w położeniu 
spoczynkowym.

5. Aby wybrać odpowiedni poziom głośności, obracać POKRĘTŁEM REGULACJI 
GŁOŚNOŚCI.

Piny naprowadzające
(wewnątrz)


