
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

MODEL: VC-100 
BLUETOOTH WEKKERRADIO 

 



 

VOORZICHTIG 
RISICO VAN ELEKTRISCHE 

SCHOK 
NIET OPENEN   

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. 

VOORZICHTIG: OM HET RISICO 
OP ELEKTRISCHE SCHOK TE 

VOORKOMEN, 
VERWIJDER DE AFDEKKING (OF 

ACHTERKANT) NIET. HET APPAARAAT 
BEVAT GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE 

REPAREREN ONDERDELEN. LAAT 
ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN 

GEKWALIFICEERD 
ONDERHOUDSPERSONEEL. 

Het uitroepteken in een driehoek 
attendeert de gebruiker op belangrijke 
bedienings- en onderhoudsinstructies 
in de handleiding meegeleverd bij het 

apparaat. 

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

 

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
1. Lees deze instructies – Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies voordat u dit product gebruikt. 
2. Bewaar deze instructies – Bewaar deze veiligheids- en bedieningsinstructies voor verdere raadpleging 

in de toekomst. 
3. Neem alle waarschuwingen in acht – Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de handleiding  

in acht.  
4. Volg alle instructies op – Volg alle bedienings- en gebruiksinstructies op. 
5. 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. 

6. Reinig alleen met een droge doek. 
7. Blokkeer geen ventilatieopeningen. Installeer het product in overeenstemming met de instructies van de 

fabrikant. 
8. Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, 

kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren. 
9. Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen en dat het niet bekneld kan raken, met 

name bij de stekkers, wandcontactdozen en op het punt waar het netsnoer uit 
het apparaat komt. 

10. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de 
fabrikant. 

11. 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. 

12. Koppel het apparaat los van de netvoeding tijdens onweer of wanneer het voor een langere periode  
niet wordt gebruikt.  

13. Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Reparatie is vereist wanneer het apparaat 
op enigerlei wijze is beschadigd, bijvoorbeeld in geval van beschadiging van het netsnoer of de stekker, 
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. 

 

 

 

 



14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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. 
 
15.  

 
Dit apparaat is een klasse II of dubbel-geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zo ontworpen dat geen veilige 
aansluiting op elektrische aarding is vereist. 
 
16. De hoofdstekker dient als stroomonderbreker en moet daarom te allen tijde 

gemakkelijk bereikbaar te zijn.  
17. 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. 

18. Het gebruik van het apparaat in een gematigd klimaat. 
19. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af te dekken met voorwerpen 

zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, en dergelijke. 
20. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat. 
21. Het symbool met      geeft wisselspanning aan. 
22. Het symbool met  geeft gelijkspanning aan. 
23. Stel de batterijen (accu’s of geplaatste batterijen) niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en 

dergelijke. 
24. Houd u aan de plaatselijke milieuregelgeving inzake het afvoeren van lege batterijen. 
25. VOORZICHTIG: Deze onderhoudsinstructies zijn alleen bestemd voor toepassing door gekwalificeerd 

onderhoudspersoneel. Verricht om het risico van een elektrische schok te verminderen, alleen 
onderhoud beschreven in deze bedieningshandleiding; ander onderhoud mag u alleen verrichten indien 
u daarvoor gekwalificeerd bent. 

 
 
 
26.       Correcte afvoer van dit product. Deze markering geeft aan dat dit product nergens in de 

Europese Unie met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. 
- Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te 
voorkomen, dient het apparaat op een verantwoorde manier afgevoerd en gerecycled te worden. 

- 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. 

 
INBEGREPEN ACCESSOIRES: 
•  HANDLEIDING 
•  GARANTIE  
•  AFNEEMBAAR NETSNOER (2 PC)   
 
 
 



PRODUCTOVERZICHT 
 

Vooraanzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
1. VOLUME: Wanneer het apparaat AAN staat: draai aan de knop om het volume aan te passen.  

2. RADIOTUNERKNOP: Wanneer het apparaat in de FM-modus staat: draai aan de knop om af te 

stemmen op de gewenste radiozender. 

3. ANALOGE RADIO 

4. LED KLOKWEERGAVE 
 
Bovenaanzicht 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. SNOOZE/DIMMER:  

SNOOZE: Wanneer het alarm klinkt: druk op de knop om het alarm uit te stellen. 
DIMMER: Tik op de knop om de helderheid van de LED-klokweergave aan te passen. 

 

 



Achteraanzicht 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
6.  USB-LAADPOORT: Via deze poort kan een extern apparaat worden opgeladen wanneer het 

apparaat in de UIT- modus of Bluetooth-modus staat. 
7.  INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE Om tijd en alarmtijd in te stellen: houd de knop 

ingedrukt terwijl het apparaat in de UIT-modus staat. 
Maak eerst een Bluetooth-verbinding. Houd vervolgens de knop ingedrukt om de verbinding  
met een extern apparaat te verbreken. Druk opnieuw op de knop om het apparaat opnieuw te 
verbinden. 
Druk tijdens het afspelen op de knop om de track tijdelijk te pauzeren. Druk nogmaals in om het 
afspelen te hervatten.  

8 & 9.OMHOOG EN OMLAAG: In Bluetooth-modus: druk op de knop om naar de vorige/volgende 
track te gaan. 

10. OFF-FM-BT: Schuif om functie te selecteren (UIT, FM-radio, Bluetooth) 
11. FM-draadantenne 

Nadat u in de FM-modus een radiozender gevonden hebt, kunt u de antennedraad uitrollen en 
bewegen totdat u de beste ontvangst gevonden hebt.  

12. WISSELSTROOMWANDCONTACTDOOS: Sluit het netsnoer aan op de wisselstroomaansluiting 
en steek de stekker in een wandcontactdoos. 
Dit product mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het markeeretiket is 
aangegeven. 

13. VOETEN 
14. BATTERIJVAK 
 

INSTELLINGEN/BASISBEDIENING 
 
BATTERIJBEDIENING 
1.  Verwijder de deksel van het batterijvak aan de achterzijde van het 

apparaat. 
 
 
 
2.  Plaats twee (2) AAA-batterijen (niet meegeleverd) in het batterijvak 

en plaats de batterijen in de aangegeven volgorde met de polen (+ en -) 
in de juiste richting.  
Let op: De batterijen worden alleen gebruikt voor de geheugenbackup-functie. 

 
 
 



 
 
Voorzorgsmaatregelen voor batterijen 
Plaats de batterijen met de polen (+ en -) in de juiste richting. 
Gebruik ALTIJD batterijen van hetzelfde type. Gebruik NOOIT verschillende soorten batterijen tezamen. 
Wanneer u oplaadbare batterijen gebruikt, volg dan de instructies op hun etiketten. 
Verwarm of demonteer batterijen niet en voer NOOIT oude batterijen af door ze in het vuur te gooien. 
Voer het apparaat niet af naar de normale vuilstortplaatsen. Voer het apparaat af naar een batterijrecyclepunt nadat 
de batterij volledig ontladen is. Anders bent u mogelijk in overtreding van wet- en regelgeving inzake afvalverwijdering. 
Raadpleeg de plaatselijke voorschriften voor de juiste afvoer van uw batterijen. 
 
 
Eerste gebruik 
1.  Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat. 
2. Sluit het netsnoer aan op de wisselstroomaansluiting en steek  

vervolgens de wisselstroomstekker in een wandcontactdoos.  
Let op:  
- Dit product mag alleen worden gebruikt met het type stroombron dat op het 
 markeeretiket 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, met uitzondering van de Radio-modus. Zodra het apparaat in 
de standby-modus gaat, kunt u de UIT-FM-BT-knop heen en terug schuiven om de bron opnieuw te 
selecteren. 
 
Basisbediening 
1.  Selecteer de bron door de UIT-FM-BT-knop te verschuiven. 
2.  Draai aan de VOLUME-knop om het gewenste geluidsniveau te selecteren. 
 
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 FM-RADIO  
1. Verschuif de UIT-FM-BT-knop om over te schakelen naar de FM-functie. "FM" en de tijd verschijnen 

op het weergavescherm. 
2. Draai aan de radiotunerknop om af te stemmen op een radiozender.  
3. Draai aan de VOLUME-knop om het gewenste geluidsniveau te selecteren. 
 
 

LUISTEREN NAAR EEN EXTERN AUDIOAPPARAAT (BT-MODUS) 
In de BT-modus (Bluetooth-modus) kan dit apparaat muziek van een extern apparaat afspelen met 
behulp van de Bluetooth-functie. 
 
VERBINDING MAKEN MET BLUETOOTH 
1. Schuif de schakelaar naar de BT-functie. Het weergavescherm toont "Blauw" met het pictogram . 

2. De blauwe LED-indicator en het pictogram  knipperen tijdens het zoeken naar een apparaat.  
3. Schakel de Bluetooth-functie op uw externe apparaat in. 
  Let op: De maximale afstand tussen uw externe apparaat en dit apparaat is 10 meter (33ft). 

 
 
 



4. Binnen enkele ogenblikken verschijnt "VC-100" in de lijst van uw externe apparaat. 
Selecteer "VC-100" om verbinding te maken met dit apparaat. 
Indien om een wachtwoord wordt gevraagd, voer "0000" in en druk vervolgens 
op OK op uw externe apparaat. 

5. Wanneer en zolang de Bluetooth-verbinding in werking is, blijft het pictogram  opgelicht. 

6. Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om naar het vorige/volgende nummer te gaan, of regel dit 
vanaf uw externe apparaat. 

7. Druk op de knop INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE om de track te pauzeren. 
Druk nogmaals in om afspelen te hervatten.  

8. Als u uw externe apparaat opnieuw wilt verbinden nadat het is losgekoppeld, drukt u op de knop  
INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE om opnieuw te verbinden. 

 
Let op: Met de knop KOPPELEN kunt u de verbinding met uw externe apparaat verbreken terwijl de 
BT-modus in stand blijft. Houd de knop KOPPELEN ingedrukt om de verbinding te verbreken en naar 
een ander apparaat te zoeken. Om een volgend apparaat te verbinden, volg dezelfde stappen als 
hierboven. 
 
 

 DE TIJD INSTELLEN 
1. Schuif de UIT-FM-BT-knop naar de UIT-modus, wat de klokmodus is. De tijd verschijnt automatisch 

op het weergavescherm.  
   

  Let op: De batterijen worden alleen gebruikt voor de geheugenback-upfunctie. 
2. Houd de knop INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE ingedrukt om de tijd aan te passen. 
3. Het uur knippert. Druk op de knop OMHOOG of de knop OMLAAG om het gewenste uur te 

selecteren. 
4. Druk op de knop INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE om het geselecteerde uur te 

bevestigen. De minuut gaat nu knipperen. 
5. Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om de gewenste minuut te selecteren. Druk vervolgens op 

de knop INSTELLEN/KOPPELEN om de geselecteerde minuut te bevestigen. 
  Let op: Het knipperende cijfer wordt automatisch bevestigd na ongeveer 5 keer knipperen. Wanneer 

de tijd niet meer knippert, kunt u de procedure indien gewenst herhalen. 
Herhaal Stappen 2 t/m 5 om de tijd naar wens verder aan te passen.  

 
HET ALARM INSTELLEN 

1. Druk enige malen op de knop INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE tot het 
"alarm"-pictogram op het weergavescherm verschijnt. 

2.  Druk op de OMHOOG-knop of OMLAAG-knop om het gewenste uur te selecteren. Druk vervolgens 
op de knop INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE om te bevestigen. 

3. De minuut knippert op het weergavescherm. Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om de 
gewenste minuut te selecteren. 

4. Druk op de knop INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE om te bevestigen. 
Het weergavescherm toont AAN of UIT. 

5. Druk op de knop OMHOOG of OMLAAG om het alarm AAN of UIT te schakelen. 
6. Druk op de knop INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE om de alarminstelling te 

bevestigen. 
7.Wanneer het alarm is ingeschakeld, knippert het "alarm"-pictogram kort. Druk op de knop 

INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE om het alarm uit te schakelen. 
Het alarmpictogram blijft verlicht. Het alarm is nu ingesteld op dagelijks dezelfde tijd. 
   

  Let op: Het knipperende cijfer wordt automatisch bevestigd na ongeveer 5 keer knipperen. 
Wanneer de tijd niet meer knippert, kunt u de procedure indien gewenst herhalen. 
Herhaal Stappen 2 t/m 5 om de tijd naar wens verder aan te passen. 



ALARM UIT/SNOOZE FUNCTIE  
1. Wanneer het alarm klinkt, druk op de knop INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE om het 

alarm uit te schakelen. 
2. Tik op de knop SNOOZE/DIMMER om het alarm uit te schakelen. 

Het alarm zal na ongeveer negen (9) minuten weer klinken.  
Druk op de knop INSTELLEN/KOPPELEN/AFSPELEN/PAUZE om de snooze-functie en het 
alarmgeluid uit te schakelen. Het alarmpictogram stopt met knipperen. 

 

DIMMERFUNCTIE 
Tik op de knop SNOOZE/DIMMER om door de drie (3) helderheidsinstellingen te bladeren. 
 

OPLADEN VAN EEN EXTERN APPARAAT 
1. Steek de wisselstroomstekker in een wandcontactdoos. 
2. Steek een USB-kabel (niet meegeleverd) in de USB-poort van de luidspreker. Steek het andere 

uiteinde van de USB-kabel in een smartphone of een extern apparaat. 
3. Dit apparaat laadt het andere apparaat nu automatisch op. 
  Let op: Oplaadfunctie werkt alleen in Bluetooth-modus of wanneer het apparaat UIT staat.   
 



 
 

PROBLEMEN OPLOSSEN 

 

Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing 
• Het apparaat kan niet 

worden ingeschakeld. 
• Het apparaat is niet 

aangesloten op netvoeding. 
• Sluit het apparaat aan op 

de netvoeding 
(wisselstroom). 

• De luidsprekers geven 
geen geluid.  

• Het geluidsniveau is te laag 
ingesteld.   

• De geselecteerde invoerbron 
komt niet overeen met de 
afspeelbron. 

• Pas het volume aan. 
• Selecteer de juiste 

invoerbron. 

• Ruis/vervorming in 
geluidsweergave. 

• Het apparaat staat te dicht bij 
een tv-toestel of een ander 
storend apparaat. 

• Schakel het tv-toestel of 
het andere apparaat uit of 
verplaats dit apparaat. 
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• Het apparaat reageert 
niet. 

• Dit kan het gevolg zijn van 
externe factoren zoals 
elektrostatische ontlading. 

• Ontkoppel het netsnoer en 
het externe audioapparaat. 
Sluit het netsnoer na een 
minuut opnieuw aan. 

• Kan geen radiozender 
vinden, of alle 
gevonden signalen zijn 
zwak.  

 

• De radio is niet goed afgestemd 
op de gekozen radiozender. 

• Een tv-toestel in de nabije 
omgeving stoort de 
radio-ontvangst. 

• Stem nauwkeurig af op de 
gewenste radiozender. 

• Schakel het storende 
tv-toestel uit. 
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• Het geluid is vervormd. • De antenne is niet goed gericht. • Richt de antenne opnieuw 
totdat de ontvangst 
verbetert. 

• Geen geluid • Het apparaat is niet naar de 
Bluetooth-modus geschakeld. 

• Het volume van dit apparaat of 
het andere apparaat kan niet 
verhoogd worden. 

• De afstand tussen dit apparaat 
en het andere apparaat is te 
groot of er bevindt zich een 
obstakel tussen beide 
apparaten. 

• Zorg ervoor dat het 
apparaat naar de 
BT-modus is geschakeld. 

• Plaats uw 
Bluetooth-apparaat dichter 
bij dit apparaat. 

• Verhoog het volume op uw 
draagbare apparaat en/of 
dit apparaat.  

• Schakel uw 
Bluetooth-apparaat en dit 
apparaat beide UIT. Zet ze 
vervolgens beide AAN. 

• De geluidsweergave 
bevat veel ruis.  

• De afstand tussen dit apparaat 
en het andere apparaat is te 
groot. 

• Plaats het andere 
apparaat dichter bij de 
platenspeler. 
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• Koppeling met een 
Bluetooth-apparaat 
komt niet tot stand. 

• Het andere apparaat heeft 
geen Bluetooth-functie. 

• De Bluetooth-koppeling is 
mislukt. 

• Controleer of uw apparaat 
Bluetooth-compatibel is.  

• Koppel het andere 
apparaat en dit apparaat 
opnieuw. 



 
 

SPECIFICATIES 
• Hierbij verklaart Innovative Technology Electronics, LLC, dat deze Bluetooth-wekkerradio voldoet aan de 

essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van EU-Richtlijn 2014/53/EU. 
• De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:  

www.victrola.com/eudoc   
 
ALGEMEEN  
Voedingsvereisten  Wisselstroom 230 V - 50 Hz  
Backup-batterij                       2 AAA (LR03)-batterijen   
Energieverbruik 11 W 
Afmetingen (B x H x D)  13” x 5,51” x 5,98” (ongeveer) 

330 x 140 x 152 mm (ongeveer) 
Gewicht 4,17 lbs (ongeveer) 

1,89 kg. (ongeveer) 
VERSTERKER 
Uitgangsvermogen 5 W 
Frequentierespons 60 tot 20,000 Hz 
 
LUIDSPREKERSYSTEEM 
Type 1-wegs 
Impedantie 6 ohm 
Ingangsvermogen Max. 10 W  
 
FM RADIO 
Bereik 88 tot 108 MHz 
 
BLUETOOTH 
Bluetooth-versie Bluetooth V2.1 + EDR  
Bluetooth-profielen A2DP, AVRCP 
Bluetooth-frequentiebereik 2.402 tot 2.480 GHz  
Bedieningsafstand 33 voet/10 meter 
 
USB 
USB-laadpoort  5 V  1 A 
 
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. 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. 
 
Geïmporteerd door: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper,  
Dublin 12, D12 T4C2, Ierland 

 
 
 
 
 


