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Handleiding 
 LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG 
DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR VERDERE RAADPLEGING  

IN DE TOEKOMST. 
 



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Veiligheidsmaatregelen 
Hieronder vindt u de informatie die u nodig hebt om gevaar voor uzelf en andere personen 
en schade aan eigendommen te voorkomen. "Beschrijving van de symbolen" toont 
verschillende niveaus van gevaar of schade die kunnen optreden als gevolg van verkeerd 
gebruik. 

Belangrijke aantekeningen 
Dit boek bevat slechts een handleiding voor bediening door de gebruiker, geen criteria voor 
configuratie. 
Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant. 
 

 

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. 

  

 
Het uitroepteken is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de 
aanwezigheid van belangrijke bedieningsinstructies. 

  

 

Open de klep niet, dit om het risico van een elektrische schok of brand te 
verminderen. Laat alle onderhoud uitvoeren door gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel. 

  

 

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat behoort tot Klasse 1 laserproducten. 
De laserstraal kan stralingsletsel veroorzaken wanneer deze het menselijk 
lichaam direct raakt. 

 
 

 Verwijst naar wisselstroom (AC).   Verwijst naar stand-by. 
     

 Verwijst naar gelijkstroom (DC).   Verwijst naar "NEE" 
(elektriciteit). 

     

 Verwijst naar Klasse II-apparatuur.   Verwijst naar gevaarlijke 
spanning. 

 

 Dit apparaat is geluidgedempt volgens de geldende EU-richtlijnen. Dit product 
voldoet aan de Europese richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EC en 2011/65/EU. 

  

 Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder EU-richtlijn 
2012/19/EU. 

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



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 

Belangrijke veiligheidsinstructies 
1. Lees deze instructies. 
2. Bewaar deze instructies. 
3. Neem alle waarschuwingen in acht. 
4. Volg alle instructies. 
5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water. 
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, warmteroosters, kachels of 
andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren. 
9. Probeer niet om veiligheidsvoorzieningen zoals de gepolariseerde of geaarde stekker te omzeilen. Een 
gepolariseerde stekker heeft twee pinnen waarvan de ene breder is dan de andere. Een aardingsstekker heeft 
twee pinnen en een derde aardepin. De brede pin of de aardepin is bedoeld voor uw veiligheid. Als de 
meegeleverde stekker niet in uw wandcontactdoos past, raadpleeg dan een elektricien om de verouderde 
wandcontactdoos te vervangen. 
10. Zorg ervoor dat er niet op het netsnoer kan worden gestapt of dat het kan worden afgekneld, met name bij 
stekkers, wandcontactdozen en het punt waar ze uit het apparaat komen. 
11. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant. 
12. 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 wordt gebruikt, wees dan voorzichtig bij het verplaatsen van de 
wagen/apparaat combinatie om letsel door kantelen te voorkomen. 
13. Koppel het apparaat los van de netvoeding tijdens onweer of wanneer het voor een 
langere periode niet wordt gebruikt. 
14. 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. 
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. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat. 
17. Houd u aan de plaatselijke milieuregelgeving inzake het afvoeren van lege batterijen. 
18. Het product is ontworpen voor gebruik in gematigde klimaten. 
19. De hoofdstekker dient als stroomonderbreker en moet daarom te allen tijde gemakkelijk bereikbaar te zijn. 
20. Stel het apparaat niet bloot aan regen, vocht, druppels of spetters. 
21. Plaats geen voorwerpen gevuld met vloeistof (bijvoorbeeld een vaas bloemen) op het apparaat. 
 

Inbegrepen accessoires: 
- Handleiding 
- Afstandsbediening 
- FM-antenne 
- Afneembaar netsnoer (2 stuks) 
 
 
 
 
 



SPECIFICATIES 

Stroomvoorziening  Gelijkstroom 100-240 V, 50/60 Hz 

Energieverbruik  30 W 

Temperatuur  -10 tot +35°C 
Werkomgeving Relatieve 

vochtigheid 
 5% tot 90% 

S/N (A-gewicht)  > 75 dB (1 kHz) 

Dynamisch 
bereik 

 ≥ 70 dB (1 kHz) 

THD + NOISE  ≤ -60 dB (1 kHz) 
Disk-uitvoer 

WOW 
FLUTTER 

 Onder de limiet van metingen door het apparaat 

Tuner FM-bandbereik  87.5 tot 108 MHz 

Vermogen (Max)  15 W x 2 

Frequentierespons  ± 3 dB (20 Hz tot 20 kHz) 

Afmetingen van het apparaat  16" (405 mm) x 11" (275 mm) x 4,7" (119 mm) 

Gewicht  9,5 lbs (4,3 kg) 

Bluetooth Zendvermogen  <13 dBm 

Bluetooth-frequentie  2402 tot 2480 MHz 

Accessoires  
CD-microsysteem, afstandsbediening, 
FM-antenne, instructiehandleiding 

 
Het ontwerp en de specificaties van dit product kunnen zonder kennisgeving worden 
gewijzigd.  

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. Alle andere product-, service-, bedrijfs-, handels- of productnamen en logo’s waarnaar 
hierin wordt verwezen, worden niet onderschreven noch gesponsord 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 
 



PRODUCTOVERZICHT 

VOORZIJDE: 

 

 
1 LUIDSPREKER 7 VORIGE 
2 STANDBY (AAN/UIT) 8 LINE IN 
3 SPEEL/PAUZE 9 VOLGENDE 
4 BRON 10 USB 
5 DISK-LADE 11 STOP 
6 VOLUME 12 OPENEN/SLUITEN 

Let op: 
Wanneer het apparaat in standby-modus staat, ontkoppel elk niet-actief aangesloten 
USB-apparaat, aangezien de stand-bymodus niet is bedoeld voor situaties met  
aangesloten USB-apparaten. 

TERUG: 

 

 
13 FM-ANTENNE 14 GELIJKSTROOMINGA

NG (AC IN) 
 
 



AFSTANDSBEDIENING 

GEBRUIK VAN AFSTANDSBEDIENING 
Plaats de batterijen in de afstandsbediening. Richt de afstandsbediening op de 
afstandsbedieningssensor op het voorpaneel. De afstandsbediening werkt binnen een 
afstand van ongeveer 8 meter (26 voet) van de sensor en binnen een hoek van ongeveer 30 
graden ter weerszijden. 

Batterijen plaatsen 
 

 

 Verwijder het deksel van het batterijvak aan 
de achterzijde van de afstandsbediening. 

   

 

 Plaats de AAA/1.5 V batterijen in het 
batterijvak met de polen (+ en -) in de juiste 
richting. 

   

 

 Plaats het deksel terug. 

 
 
 
Let op: 
! Verwijder de batterijen als u van plan bent de afstandsbediening langere tijd niet te 

gebruiken. 
! Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen door 

elkaar. 
! Zwakke batterijen kunnen lekken en de afstandsbediening ernstig beschadigen. 
! Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en dergelijke. 
! Wees milieuvriendelijk en voer de batterijen af volgens de regelgeving van uw overheid. 
! Batterijen NIET inbegrepen. 



 

AFSTANDSBEDIENING 
 
 
 

 

 
1  STANDBY (AAN/UIT) 
2  KLOK 
3  SLAAP/TIMER 
4  DIMMER 
5  GEHEUGEN/PROG 
6  TERUGSPOELEN/VORIGE 
7  SPEEL/PAUZE 
8  FOLDER- 
9  FOLDER + 
10  TUNE-/10- 
11  TUNE +/10 + 
12  VOLUME- 
13  EQ 
14  OPENEN/SLUITEN 
15  BRON 
16  HERHAAL 
17  VOORUIT/TERUG 
18  RANDOM 
19  AUTO 
20  VOLUME + 
21  STIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Let op: Sommige knoppen werken alleen in bepaalde SOURCE-modi. 
 



BEDIENING  

 Druk op X om het apparaat in te schakelen. Druk nogmaals op X om het 
apparaat in de standby-modus te zetten. 

 Druk op om de disk-lade te openen of te sluiten. 

 Druk herhaaldelijk op X om een slaaptijd te selecteren of kies de S-UIT -optie 
om de slaapfunctie uit te schakelen, waarna het apparaat automatisch naar de 
standby-modus overschakelt. Druk vervolgens op [STANDBY] om het system 
te activeren. 
Houd in de standby-modus deze knop ingedrukt om naar de instelfunctie voor 
de alarmtimer te gaan. Kies de gewenste tijd door op de knoppen [!]/["] te 
drukken. Druk deze knop nogmaals in om te bevestigen. Het geluidsniveau  
kunt u op dezelfde manier instellen. 

 Druk herhaaldelijk in om de helderheid van het weergavescherm te regelen. 

 Druk in de standby-modus op deze knop om de klok in te stellen. 
Druk op de knop [!]/["] om 12-uurs klokweergave of 24-uurs klokweergave 
te selecteren. Druk op de klokknop om te bevestigen en gebruik vervolgens de 
knoppen [!]/["] om de kloktijd in te stellen. Druk nogmaals om te bevestigen. 
Let op: deze instellingsfunctie is alleen bereikbaar in de standby-modus. 

 Druk herhaaldelijk op deze knop om te schakelen tussen CD-, LINE IN-, 
BLUETOOTH-, USB- en FM-modus. 

 Druk in om het afspelen te stoppen. 

 
Druk in om een weergave te onderbreken. Druk nogmaals in om het afspelen 
te hervatten. 
Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om Bluetooth te ontkoppelen. 

 Druk in om naar het volgende nummer te gaan. 
Houd deze knop ingedrukt om vooruit te spoelen. 

 Druk in om terug te keren naar het vorige nummer. 
Houd de knop ingedrukt om terug te spoelen. 

  

 Druk op [VOLUME +] om het geluidsniveau te verhogen. 

 Druk op [VOLUME-] om het geluidsniveau te verlagen. 

 In STOP-modus, plaats een CD en druk op [PROGRAM] voor toegang tot de 
PROGRAMMEEr-modus. Druk op de [!]/["]-pijlen om de gewenste track te 
selecteren en druk nogmaals op [PROGRAM] om uw selectie te bevestigen. 
Druk op [ ] om het afspelen van het programma te starten. 
Let op: Er kunnen maximaal 20 nummers in de afspeellijst worden 
opgeslagen. 

 Druk in om de geluidsweergave tijdelijk uit te schakelen. Druk nogmaals in om 
de geluidsweergave weer in te schakelen. 

 



 

BEDIENING  

 Druk op om de RANDOM-afspeelmodus te wijzigen. 

 Druk herhaaldelijk in om over te schakelen naar de HERHAALmodus. 

 Druk op deze knop om steeds tien tracks vooruit te gaan. 

 Druk op deze knop om steeds tien tracks achteruit te gaan. 

 Druk op deze knop om naar de volgende map te gaan. 

 Druk op deze knop om naar de vorige map te gaan. 

 
Druk op deze knop om tussen de equalizer-profielen te schakelen: neutraal, 
rock, pop, jazz of klassiek. 

 

BEDIENING FM-RADIO 
Druk op SOURCE om de FM-modus te selecteren. 
Bevestig de meegeleverde FM-antenne voor optimale ontvangst. 
 

 

 

TUNE +: druk hierop om de frequentie fijn af te stemmen (verhogen);  
TUNE-: druk hierop om de frequentie fijn af te stemmen (verlagen). 
Houd [TUNE +/-] ingedrukt om de frequentie continu te verhogen/verlagen. 

 Na afstemming op een nieuwe frequentie (radiozender), druk op eerst op 
[GEHEUGEN] om de frequentie te bewaren. Druk vervolgens op knop ! of " 
om deze frequentie onder een voorkeursstation op te slaan. Druk tenslotte 
nogmaals op dezelfde knop om het voorkeursstation te bevestigen. 

 Houd deze knop ingedrukt om automatisch naar radiozenders te zoeken. Druk 
nogmaals op dezelfde knop om het automatisch scannen te stoppen. 

 Druk in om naar het volgende voorkeursstation te gaan. 

 Druk in om naar het vorige voorkeursstation te gaan. 

Let op: In de TUNER-modus zijn de knoppen [VOLUME +/-] en [MUTE] ook actief. 

VERBINDING MAKEN MET BLUETOOTH 
Een extern apparaat met Bluetooth-connectiviteit kan draadloos aan dit apparaat worden 
gekoppeld met behulp van de Bluetooth-functie. 
 
1. Schakel het apparaat AAN door op Standby te drukken. 
2. Druk op de BRON-knop totdat "BT" op het LED-scherm verschijnt. 
3. Schakel de Bluetooth-instelling van uw externe apparaat in. Wacht even en zoek de 

Bluetooth-koppelingsnaam " VS-120 ". 
4. Selecteer de Bluetooth-koppelingsnaam om verbinding te maken met het andere 

apparaat. Een geluidssignaal geeft aan dat de verbinding geslaagd is. 
5. Draai aan de VOLUMEKNOP om het geluidsniveau te regelen. Gebruik de 

SPEEL/PAUZE/VOLGENDE/VORIGE functies zoals gebruikelijk.  



BEDIENING  

Gebruik van de ingangspoorten (LINE IN)  
Een externe audiobron (AUX, zoals een CD/MP3-speler, mobiele telefoon, of computer) kan 
via de LINE IN-ingang op dit apparaat worden aangesloten.  
 
1. Sluit een afneembare audiokabel (niet meegeleverd) aan op de LINE IN-ingang aan de 

voorzijde van het apparaat. 
2. Druk op de BRON-knop totdat het LED-scherm "LINE IN" weergeeft. 
3. Sluit het andere uiteinde van de audiokabel aan op de hoofdtelefoon of de LINE 

OUT-uitgang van uw externe bron. 
4. Draai aan de VOLUMEKNOP om het geluidsniveau te regelen. 

BEDIENING USB 
1. Voor USB-weergave plaatst u een USB-stick (niet meegeleverd) in de USB-poort aan de 

voorzijde van het apparaat 
2. Druk op de BRON-knop totdat het LED-weergavescherm "USB" toont. 
3. Het afspelen start automatisch. 

- Gebruik de knoppen FOLD + en FOLD- om te schakelen tussen mappen (indien van 
toepassing). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROBLEMEN OPLOSSEN 

Voordat u contact opneemt met de klantenservice, raadpleeg de volgende tabel voor 
eenvoudige oplossingen voor veel voorkomende problemen. 
 

Symptoom Mogelijke oorzaken Oplossingen 
Geen elektriciteit ! Het netsnoer is niet of niet 

stevig op de netvoeding 
aangesloten. 

! Controleer of het netsnoer goed 
is aangesloten. 

Geluid 
Er is geen geluid 
of het geluid is 
vervormd. 

! De audiokabels zijn niet 
goed aangesloten. 
! Het geluidsniveau staat 
ingesteld op minimum. 
! Het geluid is uitgeschakeld. 

! Steek de audiokabels stevig in. 
! Verhoog het geluidsniveau. 
! Druk op [STIL] op de 
afstandsbediening om het geluid 
AAN te schakelen. 
! Druk op [SPEEL/PAUZE]. 

Kan een disk 
niet afspelen 

! De disk is verkeerd 
geplaatst in de disk-lade. 
! Het apparaat is niet 
compatibel met de disk. 
! De disk is vuil. 

! Controleer of de disk in de 
disk-lade is geplaatst met de 
labelzijde naar boven. 
! Reinig de disk. 

De speler stopt 
wanneer een 
USB-stick in de 
speler wordt 
geplaatst. 

! De geplaatste USB-stick is 
waarschijnlijk niet 
gecertificeerd. 

! De speler speelt niet af van 
niet-gecertificeerde USB-sticks. 
Als de speler stuk gaat, schakel 
hem dan uit, ontkoppel het netsnoer 
van de wandcontactdoos en 
ontkoppel de USB-stick van de 
speler. Schakel vervolgens de 
speler opnieuw in. De speler zal de 
normale functies hervatten. 

De knoppen op 
het apparaat 
werken niet 

! Het apparaat wordt gestoord 
door statische elektriciteit e.d. 

! Schakel het apparaat UIT en 
ontkoppel het van de 
wandcontactdoos. Steek de stekker 
weer in de wandcontactdoos 
schakel het apparaat weer AAN. 

De 
afstandsbedieni
ng werkt niet. 

! Er is geen batterij geplaatst 
in de afstandsbediening. 
! De batterijen zijn leeg. 
! De afstandsbediening is niet 
gericht op de sensor voor de 
afstandsbediening.. 
! De afstandsbediening 
bevindt zich buiten het 
werkgebied. 
! Het apparaat is 
uitgeschakeld. 

! Installeer een AAA/1.5 V-batterij 
in de afstandsbediening. 
! Vervang de batterijen door 
nieuwe. 
! Richt de afstandsbediening op de 
sensor voor de afstandsbediening. 
! Breng de afstandsbediening 
binnen het werkgebied. 
! Schakel het apparaat UIT en 
ontkoppel het van de 
wandcontactdoos. Schakel het 
apparaat vervolgens opnieuw AAN. 

 
 


