
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Retro Bluetooth® Radio 
Model: VRS-2800 

 
 

Handleiding 
LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR EN 
BEWAAR DEZE VOOR VERDERE RAADPLEGING IN DE TOEKOMST. 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 
GEBRUIK DEZE STEKKER ALLEEN MET EEN VERLENGSNOER, VERDEELSTEKKER 
OF ANDERE AANSLUITING WANNEER DE STEKKERPINNEN VOLLEDIG 
INGESTOKEN KUNNEN WORDEN, DIT OM ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE 
VOORKOMEN. STEL DIT APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM 
BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN. 
 

 

 

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. 

 
1) Lees deze instructies en bewaar ze voor verdere raadpleging in de toekomst. 
2) Let op alle waarschuwingen. 
3) Volg alle instructies. 
4) Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 
5) Reinig alleen met een droge doek. 
6) Blokkeer geen ventilatieopeningen. 
7) Installeer het product in overeenstemming met de instructies van de fabrikant. 

Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, 
verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (waaronder versterkers) die 
warmte produceren. 

8) Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gelopen of dat het kan worden 
afgekneld, met name bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar ze uit het 
apparaat komen. 

9) Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant. 
10) Koppel het apparaat los van de netvoeding tijdens onweer of wanneer het voor een 

langere periode niet wordt gebruikt. 
11) Laat alle onderhoud over aan bevoegd onderhoudspersoneel. 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. 
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12) 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. 

13) Overbelast de wandcontactdoos niet. Gebruik alleen de stroombron zoals aangegeven 
- d.w.z. 230 V wisselstroomnetvoeding. 

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN 
 
Installeer dit apparaat niet op een plaats met direct zonlicht, met te veel warmte 
(bijvoorbeeld in de buurt van warmteafgevende apparaten zoals elektrische kachels of 
bovenop andere stereoapparatuur die te veel warmte afgeeft), met te weinig ventilatie, te 
veel stof, constante trillingen, vochtigheid of natheid. 
Probeer dit apparaat niet met chemische oplosmiddelen te reinigen, omdat dit de afwerking 
kan beschadigen. Gebruik een schone, droge doek. Bedien knoppen en schakelaars zoals 
beschreven in de handleiding. 
Controleer voordat u de stroom inschakelt of het netsnoer is aangesloten. 
Ontkoppel altijd eerst het netsnoer voordat u het apparaat verplaatst. 
 
 

STROOMVOORZIENING 
Dit product is uitsluitend ontworpen voor gebruik op 230 V 50 Hz wisselstroom. Gebruik van 
een ander type stroombron kan schade aan het apparaat veroorzaken. Dergelijke schade is 
uitgesloten van de garantie.  
 
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. 
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PRODUCTOVERZICHT 
 

 

VOORAANZICHT 
 

1. AM/FM-schaal 
2. AM/FM-aanwijzer 
3. TUNING-knop 
4. Luidsprekerrooster 
5. UIT/Volumeregeling 

6. Netvoeding/LED-indicator 
7. Toonregelknop (bas en treble) 
8. AM/FM/BT-knop 

 

ACHTERAANZICHT 
 
9. FM-antenne 
10. Netvoedingsingang 
 (voor koppeling met een 

wandcontactdoos) 
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LUISTEREN NAAR FM-RADIO  
1. Schakel het apparaat AAN en draai vervolgens aan de AM/FM/BT-schakelaar 

om FM te selecteren. 

2. Draai aan de volumeknop om het gewenste geluidsniveau aan te passen. 

3. Draai aan de TUNING-knop om de gewenste radiozender te selecteren. 

4. Beweeg de antenne (aan de achterzijde van het apparaat) voor de beste 
ontvangst. 

LUISTEREN NAAR AM-RADIO 
1. Schakel het apparaat AAN en draai vervolgens aan de AM/FM/BT-schakelaar 

om AM te selecteren. 

2. Draai aan de volumeknop om het gewenste geluidsniveau aan te passen. 

3. Draai aan de TUNING-knop om de gewenste radiozender te selecteren. 

LUISTEREN NAAR EEN EXTERN APPARAAT (BLUETOOTH) 
In de Bluetooth-modus kan dit apparaat muziek afspelen van externe 
Bluetooth-compatibele apparaten. 

VERBINDING MAKEN MET UW BLUETOOTH-APPARAAT 
1. Schakel het apparaat in en draai vervolgens aan de AM/FM/BT-keuzeknop om 

BT te selecteren. 

2. Draai aan de volumeknop om het gewenste geluidsniveau aan te passen 

3. Schakel de Bluetooth-functie op uw externe apparaat in. 

4. Open Bluetooth-instellingen op uw externe apparaat. Let op:  De maximale 
werkafstand tussen uw externe apparaat en dit apparaat is 10 meter (33 voet).  

5. Binnen enkele ogenblikken verschijnt "VRS-2800" op de lijst van uw externe 
apparaat. Als uw apparaat om een wachtwoord vraagt, voert u "0000" in en 
drukt u vervolgens op "OK". 

6. Wanneer de Bluetooth-verbinding met succes tot stand is gebracht, hoort u 
een pieptoon en blijft de LED-indicator opgelicht. 

7. Speel af vanaf uw externe apparaat. 
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BAS- EN TREBLEREGELING 
Draai de Toonregelknop naar uw gewenste voorkeur. 
- Draai de knop linksom voor meer bas. 
- Draai de knop rechtsom voor meer treble. 

SPECIFICATIES 
ALGEMEEN  

Voedingsvereisten ........................................ Wisselstroom 230 V ~ 50 Hz 
Energieverbruik ............................................  7 W 
Afmetingen (L x H x D)................................  9.4’’ x 4.9” x 6.1” (ongeveer) 
 240 mm x 125 mm x 155 mm (ongeveer) 
Gewicht ......................................................... 2,86 lbs (ongeveer) 
 1,30 kg (ongeveer) 
  
LUIDSPREKERSYSTEEM  

Type .............................................................  1-wegs 
Impedantie ...................................................  4 ohm 
Uitgangsvermogen ........................................ 3 W 
  
RADIO  

FM-bereik ...................................................... 87 tot 108 MHz 
AM-bereik.....................................................  530 tot 1710 KHz 
  
BLUETOOTH  

Bluetooth-versie ...........................................  Bluetooth V4.1 
Bluetooth-profiel ............................................ A2DP, AVRCP1.4 
Bluetooth-frequentiebereik ...........................  2.40 tot 2.48GHz 
Bluetooth Zendvermogen.............................. ≤ 4 dBm (Klasse 2) 
Bedieningsafstand......................................... 10 meter 
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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. A

LG
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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. 

R
A

D
IO

 

! Het geluid is vervormd. ! De antenne is niet goed gericht. ! Richt de antenne opnieuw totdat 
de ontvangst verbetert. 

! Geen geluid. ! 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. 

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

! Plaats uw Bluetooth-apparaat 
dichter bij dit apparaat. 

! Verhoog het geluidsniveau op uw 
draagbare apparaat of op dit 
apparaat. 

! Schakel uw Bluetooth-apparaat 
en dit apparaat UIT en schakel ze 
beide weer AAN. 

! De geluidsweergave 
bevat veel ruis.  

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

! Breng uw andere apparaat dichter 
bij dit apparaat. B

LU
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! Koppeling met een 
Bluetooth-apparaat 
komt niet tot stand. 

! 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. 

 
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. 
 
Geproduceerd in China. 
 
Geïmporteerd door: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ierland 



7 
 

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.  
 
 
Conformiteitsverklaring 
 

 
Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van de hieronder genoemde regelgeving.  

1. EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en 
telecommunicatie-eindapparatuur (RTE; Engels: RED) 
2014/53/EU 

2. EU-richtlijn betreffende laagspanning: 2014/35/EU 

3. EU-richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur 
(BGS; Engels: RoHS). 2011/65/EU 

  

 U kunt de volledige EU-conformiteitsverklaring downloaden van 
www.victrola.com/eudoc 

  

 

De nieuwe Herschikte AEEA-richtlijn (Richtlijn 2012/19/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte elektrische en 
elektronische apparatuur; AEEA; Engels: WEEE). 

1. Alle elektrische en elektronische producten moeten gescheiden 
van de gemeentelijke afvalstroom worden afgevoerd via speciale 
inzamelingsfaciliteiten die zijn aangewezen door de overheid of de 
lokale autoriteiten. 

2. De juiste afvoer van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve 
gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. 

3. Neem voor meer informatie over het afvoeren van uw oude 
apparaat contact op met de afvalverwerkingsdienst van uw 
gemeente. 

 


