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MODEL: VPRO-2000 

PROFESSIONELE PLATENSPELER 
 

Handleiding 
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG DOOR 

VOOR GEBRUIK EN BEWAAR DEZE VOOR VERDERE RAADPLEGING IN DE TOEKOMST. 
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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. 

 
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 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.
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14.  

 

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. 

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 indicatie wisselstroomspanning. 
22. 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. 

23. WAARSCHUWING: Raadpleeg de informatie op de onderste behuizing voor elektrische en 
veiligheidsinformatie voordat u het apparaat installeert of gebruikt. 

24.  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. 
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INBEGREPEN ACCESSOIRES: 
• HANDLEIDING 
• GARANTIE  
• 45 RPM (TOERENTAL) ADAPTER 
• SOFTWARE-CD (VOOR MAC & PC) 
• RCA-KABEL 
• USB-KABEL (VOOR GELUIDSOPNAME) 
• CONTRAGEWICHT 
• DRAAITAFELMAT 
• SNELSTARTGIDS 
• ACRYL STOFHOES 
• AFNEEMBAAR NETSNOER (2 STUKS) 
 

PRODUCTOVERZICHT 
VOORAANZICHT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. AAN/UIT: Druk op deze knop om het apparaat aan of uit te schakelen. 
2. START/STOP: Schakelt de riemaandrijving in de platenspeler AAN en UIT. 
3. TOERENTALINDICATOR 
4. TOERENTALKNOP: Selecteer een toerental (draaitafelsnelheid) van 33 of 45 RPM (rotaties per 

minuut). (LET OP: 78 RPM (rotaties per minuut; toerental) wordt geselecteerd door tegelijkertijd op 
de knoppen 33- en 45-toeren te drukken; beide toerental-indicatoren zullen nu oplichten.) 

5. STROBOSCOOPRAND: De stroboscoop-puntjes op de draaitafelrand en een stroboscopisch lampje 
onder de AAN/UIT-schakelaar geven een visuele indicatie van de toerentalprecisie. 

6. DRAAITAFEL 
7. AS 
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8. 45-RPM-ADAPTER 
9. BALANSGEWICHT: Brengt de toonarm in evenwicht en regelt de naalddruk. 
10. DWARSDRUKCOMPENSATIE: Oefent een kleine naar buiten gerichte kracht op de toonarm uit 

(dwarsdrukcompensatie) om de tendens van de toonarm richting het midden van de plaat tegen te 
gaan. 

11. TOONARMHEFBOOM 
12. TOONARMHOUDER 
13. VOL-/VOL +: Druk op deze knop om het geluidsniveau aan te passen wanneer u streamt  

via Bluetooth. 
14. BLUETOOTH-INDICATOR 
15. KOPPELING: In de Bluetooth-modus: druk op deze knop om verbinding te maken uw 

Bluetooth-versterker. 
Houd ingedrukt om de verbinding met uw Bluetooth-versterker te verbreken. 

16. TOONARM 
17. TOERENTALSCHUIFREGELAAR: Gebruik deze in combinatie met de knop Quartz Lock om het 

toerental van de draaitafel aan te passen. Wanneer deze gecentreerd is, is het quartzslot actief. 
18. LED-INDICATOR QUARTZSLOT  
19. ELEMENTKAPJE 
20. LED TOERENTAL-INDICATOREN 
21. TOERENTALMARGE: Selecteer een toerentalmarge van +/- 10% of +/- 20%. 
22. QUARTZSLOTKNOP: Druk op deze knop om de temporegelaar van de draaitafel AAN en UIT te 

schakelen. 

Achteraanzicht: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. UITGAANGSPOORTEN: Deze wordt gebruikt om de uitgaande RCA-kabel aan te sluiten op een 

extern luidsprekerapparaat. 
24. VOORVERSTERKER AAN/UIT: Hiermee kan de interne stereo phono-voorversterker worden 

gepasseerd wanneer de platenspeler 
wordt gebruikt met apparatuur die magnetische phono-ingangen heeft. 

25. USB-POORT: Deze wordt gebruikt om geluidsopnamen van vinyl op te slaan op een computer (Mac- 
en PC-software meegeleverd). 

26. WISSELSTROOMKABEL (AC): Steek de stekker in een wandcontactdoos. Dit product mag alleen 
worden gebruikt met het type stroombron dat op het markeeretiket is aangegeven. 
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INSTELLINGEN/BASISBEDIENING 
 
1. Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat. 
2. Sluit het netsnoer aan op een wandcontactdoos. 
3. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen. 
  
Standby 
Het apparaat schakelt over naar de energiebesparende standby-modus wanneer het ongeveer 15 
minuten niet wordt gebruikt, met uitzondering van de Radio-modus. Wanneer het apparaat in de 
standby-modus staat, kunt u op de AAN/UIT-knop drukken om het afspelen te hervatten. 
  
De draaitafel opstellen voor eerste gebruik: 
1. Neem alle onderdelen uit de verpakking en plaats het apparaat op een schoon en stabiel oppervlak. 
2. De riem is vooraf geïnstalleerd onderin de metalen draaitafel. Controleer of de riem NIET gedraaid 

geïnstalleerd is. Gebruik uw duim om de riem op te rekken naar de kleine opening zoals weergegeven 
in de onderstaande afbeelding. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Draai de draaitafel voorzichtig rond terwijl u de riem door de opening blijft vasthouden. Terwijl u de riem op de 
draaitafel houdt, plaatst u de draaitafel zodanig omlaag dat de middenpin door het spilgat van draaitafel 
omhoogsteekt.  

4. Steek de riem door de opening op de goudkleurige rotatiekolom linksboven onder de draaitafel. De 
riem vormt nu een driehoekige lijn van de kolom naar de draaitafel. 
Let op: Controleer of de riem niet van de schijf gevallen is nadat deze op de rotatiekolom is geplaatst. 

 

 

 

Riem 

Rotatiekolom 

 
 

Riem 
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5. Plaats de anti-slipmat op de draaitafel. 
6. Verwijder het contragewicht en plaats het op het achtereinde  

van de toonarm. 
Zie afbeelding rechts - Zie onderstaande instructies voor de 

juiste installatie.  
7. Haal de 45-RPM-adapter uit de verpakking en plaats deze  

in de rechterbovenhoek van de platenspeler. 
 

 

Let op: 

- Om de platenspeler te demonteren, verwijdert u eenvoudig de  

 riem uit de rotatiekolom. 

 Til vervolgens, licht draaiend, de draaitafel voorzichtig omhoog.  

- Verwijder alle veiligheidstapes en de naaldbeschermer voordatu de platenspeler gebruikt. 

- Stel een correct contragewicht in voordat u een plaat afspeelt Raadpleeg de sectie  

 Contragewicht Instellen hieronder. 

 
LUISTEREN NAAR EEN VINYL GRAMMOFOONPLAAT 

LEES DIT !!! 
*** Het contragewicht op de toonarm MOET correct zijn ingesteld vóór het eerste gebruik! 
 
Contragewicht Instellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identificeer het aan het achtereinde van de toonarm.  
2. Til met uw hand de toonarm omhoog en verplaats de toonarm zijwaarts weg van de toonarmhouder 

maar nog niet boven de zwarte draaitafel. (zie foto A). Pas op dat de naald nergens tegenaan slaat. 
Draai het zilveren contragewicht linksom of rechtsom totdat de toonarm natuurlijk zweeft. 
Let op: de zwarte cijferring draait mee wanneer u aan het zilveren contragewicht draait. 

3. Nu de toonarm zweeft en de naaldbeschermer verwijderd is, is het doel om de toonarm in een 
evenwichtstoestand te brengen door het contragewicht zodanig subtiel te verplaatsen dat de toonarm 
en element volmaakt in evenwicht komen met het contragewicht (zie foto's B en C). 
 

 
 
 
 
 
 
 
4. Nu de toonarm in een horizontale/gebalanceerde positie rust, kunt u het juiste gewicht voor de naald 

op deze toonarm gaan instellen. Identificeer de zwarte cijferring die aan het contragewicht is 
bevestigd.  

5. Draai voorzichtig alleen aan de zwarte cijferring zodanig dat de "0" op de 12-uurpositie staat. Houd het 
zilveren achtergedeelte van het contragewicht vast om te voorkomen dat het contragewicht beweegt. 
Draai het zilveren contragewicht NIET mee. De zwarte cijferring moet apart draaien. 

Contragewich

tt  
Zwarte cijferring 

Toonarm  
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6. Tenslotte neemt u vanuit deze "0" referentiepositie zowel het contragewicht als de zwarte cijferring 
BEIDE vast en draait u het gewicht linksom totdat de "2.5" markering zich op de knop de 12-uurpositie 
bevindt. Hiermee is de toonarm ingesteld op 2,5 gram neerwaartse kracht, de aanbevolen naalddruk 

voor de naald in dit element.  
Let op: Het contragewicht bepaalt de naalddruk. Als de naalddruk te hoog is, wordt het geluid 

vervormd. Als de naalddruk te laag is, is er meer kans dat de naald groeven overslaat. Nu de 

basisopstelling voltooid is, kunt u het contragewicht een klein beetje linksom of rechtsom draaien voor 

fijnafstemming. 

 
Luisteren naar een vinyl grammofoonplaat 
 
1. Zorg ervoor dat het contragewicht goed is afgesteld voordat u een grammofoonplaat afspeelt.  
2. Plaats een vinyl grammofoonplaat op de draaitafel. Gebruik de meegeleverde adapter wanneer u een 

45-toerenplaat afspeelt.   
3. Selecteer het gewenste toerental door op de knop 33- of 45-toeren te drukken. De betreffende 

LED-indicator zal oplichten. 
 Let op: Om het toerental in te stellen voor 78 RPM drukt u de 33 en 45 RPM-knoppen gelijktijdig in. 
4. Verwijder de toonarmsteunhouder om de toonarm te ontgrendelen. 
 Let op: Verwijder de witte plastic naaldbeschermer. 
5. Beweeg de toonarm voorzichtig naar de rand van de plaat (of het beginpunt van een track). Druk 

vervolgens op de START/STOP-knop om af te spelen. 
6. Aan het einde van de plaat stopt de platenspeler niet totdat u nogmaals op de START/STOP-knop 

drukt. Til en plaats de toonarm handmatig terug naar de toonarmsteun. Vergrendel de 
toonarmsteunhouder om de toonarm te beschermen.  

 Let op: Na ongeveer 15 minuten stopt de draaitafel automatisch met draaien als u niet op de 

START/STOP-knop drukt. 

 

Belangrijk:  

- Sluit de stofkap om de draaitafel zo veel mogelijk stofvrij te houden. 
- Vergrendel de toonarm altijd met de klem voordat u het apparaat vervoert. 
- Plaats niets op de stofkap, zeker niet tijdens het afspelen van een plaat. 
 
Vervanging van de platenspelernaald (type # ITNP-LD1) 

Opmerking: De platenspelernaald gaat ongeveer 300 afpseeluren mee bij 
normaal gebruik. 
Vervang de naald zodra u een verschil in geluidskwaliteit opmerkt. 
78-toerenplaten kunnen naaldslijtage versnellen, en de naald moet dan 
mogelijk eerder worden vervangen. 
 
 
De naald uit het element verwijderen    
1. Plaats een schroevendraaier tegen de naaldpunt en druk voorzichtig naar 
beneden in richting “A”. 
WAARSCHUWING: Wanneer u teveel kracht op de naald uitoefent, kan 
deze beschadigd raken of afbreken. 
2. Trek de naald naar buiten in richting “B”. 
 
Een nieuwe naald plaatsen  
1. Houd de naald bij de punt vast en steek het achtereinde van de naald in 
het element door in richting “C”. te drukken. 
2. Duw de naald omhoog richting “D” totdat het achtereinde vastklikt. 
 
Voorzichtig: 
- Verwijder/buig de naald niet en raak de naald niet aan, dit om letsel te voorkomen. 
- Schakel het apparaat uit voordat u de naald vervangt en houd deze buiten bereik van kinderen 
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LUISTEREN NAAR MUZIEK VIA UITGAANDE RCA-KABEL 
 
1. Steek het ene uiteinde van de uitgaande RCA-kabel in de AUX-IN-, LINE IN- of PHONO IN-poort van 

uw externe luidspreker. Steek het andere uiteinde van de uitgaande RCA-kabel in de OUTPUT-poort 
aan de achterzijde van het apparaat. 

2. Als u via de PHONO IN verbinding maakt via uw externe luidsprekersysteem, moet de 
voorversterkingsschakelaar (PRE-AMP) op UIT staan. 

3. Als u via AUX-IN of LINE IN verbinding maakt vanaf uw externe luidsprekersysteem, moet de 
voorversterkingsschakelaar (PRE-AMP) naar AAN worden geschakeld. Onjuiste instelling van de 
voorversterkingsschakelaar (PRE-AMP) kan leiden tot geen geluid of ongewenste feedback (fluitend 
geluid). 

 Let op: Steek de witte stekker in de witte poort en de rode stekker in de rode poort. 

 
 
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 MUZIEK VIA BLUETOOTH UIT 
1. Schakel het apparaat AAN en schakel uw externe Bluetooth-apparaat AAN. 
2. Druk op de KOPPELING-knop om verbinding te maken met uw externe Bluetooth-apparaat. 
3. De Bluetooth-LED-indicator begint knipperend op te lichten om aan te geven dat het apparaat naar 

een extern apparaat zoekt. 
4. De platenspeler zal dan automatisch verbinding maken met uw externe Bluetooth-apparaat. De LED 

blijft continu opgelicht en een geluidssignaal geeft een geslaagde verbinding aan.   
5. U kunt het geluidsniveau op uw externe Bluetooth-apparaat aanpassen of op de knop VOL- of VOL + 

drukken op de platenspeler. 
6. Houd de knop KOPPELING ingedrukt om de verbinding met uw externe Bluetooth-apparaat te 

verbreken. De LED-indicator schakelt vervolgens UIT. 
 Let op: Als de platenspeler geen verbinding krijgt met het externe Bluetooth-apparaat, schakel dan 

zowel de platenspeler als het apparaat UIT en voer de bovenstaande procedure opnieuw uit. 

 

GEBRUIK VAN DE DWARSDRUKCOMPENSATIE / 
TOERENTALFIJNAFSTEMMER / STROBOSCOOP   

De dwarsdrukcompensatie-knop gebruiken 
 
Controleer voor elk gebruik van de platenspeler of de dwarsdrukcompensatie-knop op "0" staat. 
De dwarsdrukcompensatiefunctie (“anti-skating“) helpt bij het compenseren van de binnenwaartse kracht 
(“skating“) die optreedt bij bepaalde grammofoonplaten wanneer de naald het midden of het einde van de 
plaat nadert.  
Als de toonarm buitensporig vaak overslaat wanneer deze de middenpin nadert, volgt u deze stappen om 
het overslaan te verminderen.  
 
1. Verhoog de dwarsdrukcompensatiefunctie in kleine stappen aangegeven rond de knop. 
2. Begin door de knop van 0 naar 1 te verplaatsen en controleer vervolgens de prestaties.  
3. Zolang de naald nog steeds overslaat of slecht presteert, draait u steeds de knop een stap hoger 

totdat u de hoogste afspeelkwaliteit bereikt hebt.  
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 Let op: Wanneer u de dwarsdrukcompensatieknop instelt, laat u de toonarm en het contragewicht 
ongemoeid om beschadiging aan de naald te voorkomen. 

 
De Toerentalfijnafstemmer gebruiken  
 
1. De Quartz-knop wordt gebruikt om de toerentalfijnafstemmingsfunctie AAN en UIT te schakelen.  
2. Druk op een toerentalmarge-knop (+/- 10% of +/- 20%) om het gewenste toerental van de draaitafel tot 

+/- 20% te variëren. De  QUARTZ-indicator zal ROOD oplichten. 
3. Gebruik de fijnafstemmingsschuifregelaar om de gewenste variatie van het gekozen toerental te 

vinden. 
4. Als de Quartz in de middelste stand staat, is de variatie van het toerental 0% en de QUARTZ-LED zal 

GROEN oplichten.  
 

 Let op: Als de toerentalfijnafstemmingsfunctie UIT is, blijft de Quartz-LED-indicator GROEN oplichten, 

zelfs wanneer de toerentalfijnafstemmingsschuifregelaar wordt verplaatst. 

 
De Stroboscoop gebruiken  
Het stroboscooplicht geeft visuele ondersteuning bij het controleren of de draaitafel draait met het 
gewenste toerental (33-1/3 of 45 RPM). Als de draait met het exact gewenste toerental ronddraait, lijkt 
deze "stil te staan" of ”stationair“ te zijn. 
  
1. Het knipperende stroboscopisch lampje onder de AAN/UIT-schakelaar blijft opgelicht zo lang het 

apparaat is ingeschakeld.  
2. Om het knipperlicht stationair te laten lijken, moet u de toerentalfijnafstemmingsschuifregelaar 

verplaatsen. 
3. Als het knipperlicht met de klok mee stroomt, betekent dit dat de platenspeler iets sneller draait dan 

het gekozen toerental. 
- Beweeg de schuifregelaar naar de positie "-" totdat het knipperlicht stilstaat.  

4. Als het knipperlicht tegen de klok in stroomt, betekent dit dat de platenspeler iets langzamer draait dan 
het gekozen toerental. 
- Beweeg de schuifregelaar naar de positie "+" totdat het knipperlicht stilstaat.  

 

USB-OPNAME  
  
Gebruik de meegeleverde USB-uitvoerkabel en CD-software (met instructies) om uw grammofoonplaat op 
de juiste manier op MP3 op te nemen. Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de platenspeler en 
het andere uiteinde op uw computer. Sluit vervolgens het netsnoer op de platenspeler aan. Als u de 
software op uw computer wilt installeren en gebruiken, selecteert u de juiste Mac- of 
PC-installatiebestanden en volgt u de aanwijzingen op de instructie-CD. 
  
Ga naar http://audacityteam.org voor de meest recente handleidingen, software, instructies, 
probleemoplossingen en andere downloadbare content. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://audacityteam.org/
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SPECIFICATIES 

ALGEMEEN  

Energiebehoeften AC 230 V ~ 50 Hz  
Energieverbruik 6 W 
Afmetingen (B x H x D) 17,7 inch x 5,9 inch x 14,7 inch (ongeveer) 

450 mm x 150 mm x 375 mm (ongeveer) 
Gewicht 17 lbs (ongeveer) 

7.7 kg (ongeveer) 
PLATENSPELER 

Motor Gelijkstroom-servomotor 
Aandrijfsysteem Riemaandrijving 
Toerentallen 33-1/3 RPM, 45 RPM, 78 RPM 
Wow en flutter Minder dan 0,25% (WTD) 
S/N-verhouding 55 dB 
Elementtype Magnetisch element verplaatsen 
Naald ITNP-LD1 
RCA OUT 200-280 mV (5 cm/sec bij 1 KHz-10dB) 
PHONO OUT 3-4 mV (5 cm/sec bij 1 KHz-10dB) 
 
BLUETOOTH ZENDEN 

Bluetooth-versie Bluetooth V4.2 
Bluetooth-profielen A2DP, AVRCP 
Bluetooth-frequentiebereik 2.402 tot 2.480 GHz  
Maximale afstand 7 meter (30 ft.) 
Het maximale RF-vermogen <10dBm 
 

USB  

Type USB-serie B-connector 
Volle snelheid USB 2.0 op volle snelheid 
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PROBLEMEN OPLOSSEN 
Raadpleeg de onderstaande tabel voor problemen met het apparaat. Wanner het probleem hieronder niet 
wordt vermeld, contacteer de klantenservice of de leverancier voor ondersteuning 

 

Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing 

A
LG

EM
EE

N
 

- De netvoeding schakelt niet aan 
wanneer op de AAN/UIT-knop 
wordt gedrukt. 

- Het apparaat is losgekoppeld. 
- Sluit het apparaat 
aan op het 
elektriciteitsnet. 

- Geen geluid uit de luidsprekers. 
- Het volume is verlaagd naar 
MIN. of de invoerbron komt niet 
overeen met de broninvoer. 

- Pas het volume aan; 
Selecteer de 
invoerbron opnieuw. 

- Het geluid bevat sterke ruis. 
- Het apparaat staat te dicht bij 
een tv-toestel of een ander 
soortgelijk apparaat. 

- Schakel de tv of een 
ander apparaat uit 
en/of verplaats het 
apparaat. 

- Het apparaat reageert niet of kan 
niet resetten. 

- Externe factoren zoals 
elektrostatische ontlading (ESD) 
zijn storen mogelijk het 
apparaat. 

- Ontkoppel het 
netsnoer en alle 
voedingsapparaten en 
sluit het apparaat na 
een minuut opnieuw 
aan. 

PL
AT

EN
SP

EL
ER

 

- Het geluid bevat sterke ruis bij 
het afspelen van de 
grammofoonplaat. 

- De naalddruk is niet goed 
afgesteld. 

- Stel de naalddruk 
opnieuw af met 
behulp van het 
contragewicht. 

- Het geluid bevat veel ruis na een 
periode van gebruik. - De naald is beschadigd. - Installeer een 

nieuwe naald. 

B
LU

ET
O

O
TH

 

- Geen geluid. 

- Het apparaat is niet gekoppeld. 
- Het geluidsniveau van uw 
apparaat en/of van het apparaat 
is niet ingeschakeld. 
- De afstand tussen dit apparaat 
en het andere apparaat is te 
groot of er bevindt zich een 
obstakel tussen beide 
apparaten. 

- Controleer of het 
apparaat is 
aangesloten. 
- Plaats uw 
Bluetooth-apparaat 
dichter bij dit 
apparaat. 
- Verhoog het 
geluidsniveau op uw 
draagbare apparaat 
en/of het apparaat.  
- Schakel uw 
Bluetooth-apparaat en 
dit apparaat UIT. Zet 
ze vervolgens beide 
AAN. 

- Geluid bevat veel ruis. 
- De afstand tussen dit apparaat 
en het andere apparaat is te 
groot. 

- Breng uw apparaat 
dichter bij de 
platenspeler. 

- Kan niet koppelen met een 
Bluetooth-apparaat. 
  

- Uw apparaat heeft geen 
Bluetooth-connectiviteit. 
- De Bluetooth-koppeling is 
mislukt. 

- Controleer of uw 
apparaat 
Bluetooth-compatibel 
is.  
- Koppel het andere 
apparaat en dit 
apparaat opnieuw. 
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• Hierbij verklaart Innovative Technology Electronics LLC dat dit product 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   
 
 
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 
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