
 

 
 

HOUTEN OPBERGKRAT VOOR 
GRAMMOFOONPLATEN 

 
Model: VA-20 

 

 

 

Handleiding 
Lees deze handleiding voor gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor 

verdere raadpleging in de toekomst. 



 

MONTAGE-INSTRUCTIES 

ONDERDELENLIJST 

 

ASSEMBLAGE VAN DE KRAT 
Plaats de vijf panelen (A1, A2, B1, B2, C) op een schoon, glad oppervlak en met de 
etiketten naar boven. Zodoende komen de etiketten dadelijk aan de binnenzijde van 
de krat.  
STAP 1:  STAP 2: 
Plaats de rechterzijde van A1 in de 
linkersleuf van B1. 

 Plaats de linkerzijde van A1 in de 
rechtersleuf van B2. 

 

 

 

 

Panelen: 5 stuks 



MONTAGE-INSTRUCTIES 
STAP 3: 
Plaats A2 in de sleuven van B2 en B1. 
(Het etiket van A2 bevindt zich nu aan de 
binnenzijde van de krat) 

 

 STAP 4: 
1. Druk A2 omhoog tot aan positie 
2. Schuif vervolgens C in de onderste 

sleuven (2). 
Let op: Zorg ervoor dat het etiket van 
C naar boven wijst. 

 
 

 

STAP 5: 1. Druk C zo ver mogelijk naar voren in 
de sleuven van B2, A1 en B1. 

2. Druk A2 terug op zijn plaats. 
 
 
 
WAARSCHUWING: Houd de krat ALLEEN bij de 
handgrepen vast. 

 

SPECIFICATIES 
SPECIFICATIES 
Gewicht: 2,3 kg (5 lbs) 
Afmetingen van het product: 355mm (14”) B x 336mm (13,25”) D x 298mm (11,75”) H  
  
Opmerking: Het ontwerp en de specificaties van dit product kunnen zonder kennisgeving 
worden gewijzigd als gevolg van voortdurende verbeteringen. (Grammofoonplaten en 
-hoezen zijn niet inbegrepen.)  
 
WAARSCHUWINGEN: 
! Lees en volg alle aanwijzingen in de handleiding op. 
! Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor verdere raadpleging in de toekomst. 
! Kies een passende plaats voor dit product.  Plaats het product niet in direct zonlicht of 

bij een warmtebron. Vermijd ook plaatsen die onderhevig zijn aan trillingen en overmatig 
stof, kosten of vocht. 

! Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of schoonmaaksprays. Reinig met een 
vochtige doek. 

! Verplaats dit product met zorg om schade of letsel te voorkomen. 
! Zit of sta niet op het product, dit om letsel te voorkomen. 

Schuif A2 over de 
bovenrand van de 

zijpanelen. 



 

 
U kunt de volledige Verklaring van conformiteit met EU-richtlijnen downloaden van  
www.victrola.com/eudoc  
 
Geïmporteerd door: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ierland 
 
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. Het noemen van andere producten, dienst-, bedrijfs-, handels- of productnamen en 
-logo’s in deze handleiding houdt geen aanbeveling of sponsoring in door Technicolor of 
aan haar geliëerde ondernemingen.  
 
Geproduceerd in China. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


