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Handleiding 
LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR DEZE 

VOOR VERDERE RAADPLEGING IN DE TOEKOMST. 
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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.  
 
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. 
 
Geproduceerd in China. 
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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. 

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. 
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15. De hoofdstekker dient als stroomonderbreker en moet daarom te allen tijde 
gemakkelijk bereikbaar te zijn.  

16. 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. 

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

met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, en dergelijke. 
19. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat. 
20. Het symbool met ~ verwijst naar wisselstroom. 
21. 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. 

22.  

 RECYCLING 
 Dit product draagt het symbool voor selectieve inzameling en sortering voor 

afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA; Engels: WEEE). Dit 
betekent dat dit product moet worden behandeld volgens EU-richtlijn 2012/19/EU om 
te worden gerecycled of gedemonteerd om de impact op het milieu te minimaliseren. 

 De gebruiker heeft de keuze om zijn product aan een gekwalificeerde 
recyclingorganisatie of aan de detailhandelaar af te geven wanneer hij een nieuw 
elektrisch of elektronisch apparaat koopt. 

23.  

 Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: 2014/35/EU 
Laagspanningsrichtlijn en de richtlijn betreffende elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC) /2014/30/EU  

24. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde 
afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze op verantwoorde wijze recyclen om 
duurzaam hergebruik van materialen te bevorderen. 

25. Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de retour- en verzamelsystemen 
of neemt u contact op met de winkel waar u het product hebt gekocht. Zij kunnen dit 
product innemen voor milieuveilige recycling. 

VERKLARINGEN  
• Hierbij verklaart Innovative Technology Electronics, LLC dat deze 
Bluetooth-luidsprekertafel 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  
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Opmerkingen over de EU-conformiteitsverklaring 
 

 
Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen 
van EU-richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 
(2014/53/EU; RTE, Engels: RED), de EU-richtlijn inzake ecologisch ontwerp 
(1275/2008) en EU-richtlijn betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen 
(2011/65/EU). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICATIES 
Functies: ...................................................................  Bluetooth, USB opladen, 
 AUX-IN, handsfree bellen 
Bluetooth-versie: .......................................................  V4.2 
2 USB-oplaadpoorten (uitgangspoorten): .................. 2.1 A/1 A 
Batterij:......................................................................  2.200 mAh Li-ion (24.42 Wh), 

ingebouwd 
 Oplaadbare batterij 
Speelduur:.................................................................  5-6 uur (op 100% geluidsniveau) 
 8-10 uur (op 50% geluidsniveau) 
Laadduur:................................................................... 4 uur (indien uitgeschakeld) 
 6 uur (indien in gebruik) 
Totaal uitgangsvermogen: ......................................... 88 W 
RMS: .........................................................................  30 W (15 W x 2) 
Luidspreker (middentonen): ....................................... 2.75" 4Ω, 12 W x 4 stuks 
Tweeter: ..................................................................... 31 mm, 8 Ω, 20 W x 2 stuks 
Radiateur: .................................................................  75 mm 4 stuks 
Stroomvoorziening: ...................................................  Wisselstroomadapter: 100-240, 

50-60 Hz 
 Gelijkstroom - 16 V/2 A 
Inbegrepen:...............................................................  Luidspreker, drie (3) poten, 
 Gebruiksaanwijzing, 3,5 mm 
 AUX IN-kabel, voeding 
 
 
VOORZICHTIG: 
De ingebouwde oplaadbare batterij kan niet worden vervangen. Verwijder of vervang de 
batterij niet. Voer de batterij niet af met het gewone huishoudelijk afval. Werp de batterij niet 
in het vuur. Voer het apparaat niet af op een standaard vuilstortplaats. Voer het apparaat af 
naar een batterijrecyclepunt nadat de batterij volledig ontladen is. Anders bent in mogelijk 
in overtreding van wet- en regelgeving inzake afvalverwijdering. Raadpleeg de plaatselijke 
voorschriften voor de juiste afvoer van uw batterijen. 
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MONTAGE VAN DE LUIDSPREKERS 

 

 
 
1. Plaats de luidspreker met de basis (met schroefgaten) naar boven op een vlak 

oppervlak. 
2. Steek een houten poot in een schroefgat. 
3. Draai de houten poot rechtsom totdat hij stevig vastzit. 
4. Herhaal stap 2 voor de overige twee houten poten. 
5. Herhaal stap 3 voor de overige twee houten poten. 
6. Zodra alle houten poten stevig vastzitten, keert u de luidspreker om, zodat de goede 

zijde naar boven wijst. 
 
WAARSCHUWING: 
1. De maximale ondersteuningscapaciteit van deze luidspreker is 11 lbs (5 kg). 

Plaats NOOIT een voorwerp zwaarder dan 11 lbs (5 kg) op dit product. Dit zal resulteren 
in schade aan het apparaat. 

2. Zit NIET op dit product. 
Dit zal resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat. 

3. Houd buiten bereik van kinderen. 
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BEDIENING 

 

1. AAN/UIT 
2. SPEEL/PAUZE/PHONE 
3. VOLUME OMLAAG 
4. VOLUME OMHOOG 

5. MIC (microfoon) 
6. LED 
7. USB 2.1 A/USB 1 A 
8. OPLADEN LED 

9. DC IN 
(gelijkstroomingang ) 

10. AUX IN-ingangspoort 
11. RESET 

AAN/UIT-SCHAKELEN 
1. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om AAN te zetten - wacht op het geluidssignaal. De 

luidspreker staat automatisch in Bluetooth-modus. Het blauwe LED-lampje begint 
knipperend op te lichten. Een Bluetooth-compatibel apparaat kan nu worden gekoppeld 
met de luidspreker. 

2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om UIT te schakelen. Een geluidssignaal en 
niet-oplichtende LEDs geven aan dat de luidspreker nu UIT staat. 
Let op: Als de luidspreker gedurende 10 minuten inactief is, klinkt er een geluidssignaal 
en schakelt deze automatisch UIT. 
Het wordt aanbevolen om het apparaat volledig op te laden vóór het eerste gebruik. 

ONDERZIJDE 

ACHTERZIJDE 

BOVENZIJDE 

VOORZIJDE 
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BEDIENING BLUETOOTH  
Een extern apparaat met Bluetooth-connectiviteit kan draadloos op deze luidspreker 
worden aangesloten via de Bluetooth-functie. 
 
1. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om AAN te zetten - wacht op het geluidssignaal. De 

luidspreker staat automatisch in Bluetooth-modus. Het blauwe LED-lampje begint 
knipperend op te lichten. Een met Bluetooth compatibel apparaat kan nu worden aan de 
luidspreker worden gekoppeld. 

2. Schakel de Bluetooth-instelling van uw externe apparaat in. Na enkele ogenbikken kunt 
u vervolgens zoeken naar de Bluetooth-koppelingsnaam "VS-140". 

3. Selecteer de Bluetooth-koppelingsnaam om verbinding te maken met het andere 
apparaat. Wanneer de koppeling tot stand gekomen is, stopt het blauwe LED-lampje 
met knipperend oplichten. 
Let op: Wanneer de koppeling tot stand komt, zal het blauwe LED-lampje langzaam 
knipperend oplichten. 

4. Dit apparaat is nu via Bluetooth gekoppeld aan uw externe apparaat! 
5. Pas het geluidsniveau aan met de knoppen VOLUME +/-. 
 
Muziek afspelen na verbinding met Bluetooth: 
PAUZE 
- Druk kort op de knop SPEEL/PAUZE/PHONE om het afspelen te onderbreken. 
- Druk kort op de knop SPEEL/PAUZE/PHONE om het afspelen te hervatten. 
 
BLUETOOTH-KOPPELING VERBREKEN 
- Houd de knop SPEEL/PAUZE/PHONE ingedrukt om Bluetooth-koppeling te verbreken. 
- Volg stap 2 t/m 5 hierboven om een ander extern apparaat te koppelen. 
 
Let op: De maximale aanbevolen afstand tussen een Bluetooth-apparaat en luidspreker is 
33 ft (10 m). 

TELEFONEREN VIA BLUETOOTH 
1. Wanneer er een oproep binnenkomt, geeft de luidspreker een geluidssignaal. 
2. Druk kort op de knop SPEEL/PAUZE/PHONE om de oproep te beantwoorden. 

(Houd de knop SPEEL/PAUZE/PHONE ingedrukt om de oproep te weigeren.) 
3. U kunt via de interne microfoon (MIC) met de beller communiceren. 
4. Druk kort op de knop SPEEL/PAUZE/PHONE om de oproep te verbreken. 
5. Druk tweemaal kort op de knop SPEEL/PAUZE/PHONE om het laatst gekozen nummer 

opnieuw te kiezen. 
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BEDIENING AUX-IN  
Een externe audiobron (AUX, zoals een CD/MP3-speler, mobiele telefoon, of computer) 
kan via de LINE IN-ingang op deze luidspreker worden aangesloten. 
 
1. Steek een afneembare AUX-kabel (niet meegeleverd) in de AUX IN-ingang op het 

achterpaneel van de luidspreker. 
2. De luidspreker schakelt automatisch over naar de AUX-modus, en de LED zal GROEN 

oplichten. 
Let op: De luidspreker schakelt automatisch over naar de Bluetooth-modus wanneer de 
AUX-kabel wordt verwijderd. De LED zal knipperend oplichten in BLAUW. 
 

 

INFORMATIE OVER BATTERIJEN EN OPLADEN  
ZWAKKE BATTERIJ-signaal herinnert u eraan de luidspreker op te laden: 
1. De luidspreker geeft automatisch een geluidssignaal af om de gebruiker eraan te 

herinneren dat de luidspreker moet worden opgeladen. 
Let op: Als de luidspreker niet is opgeladen, schakelt deze automatisch UIT. 

2. Sluit de wisselstroomadapter (AC) aan op de gelijkstroomingang (DC) aan de 
achterzijde van de luidspreker. Het rode LED-lampje licht op om aan te geven dat de 
luidspreker wordt opgeladen. De rode LED gaat uit wanneer de luidspreker volledig is 
opgeladen. 

 
WAARSCHUWING: Gebruik de meegeleverde wisselstroomadapter (AC) om op te laden. 
Bij gebruik van een andere wisselstroomadapter laadt de luidspreker mogelijk te langzaam 
of helemaal niet op. In extreme gevallen kan een dergelijke andere wisselstroomadapter 
beschadigd raken of kunnen zich extra incidenten voordoen. 

UW EXTERNE APPARAAT OPLADEN VIA USB 
Wanneer de luidspreker AAN staat of is aangesloten via de wisselstroomadapter, kunnen 
de USB-poorten twee apparaten tegelijk opladen. Wanneer de luidspreker UIT staat, kan 
de USB-poort echter geen externe apparaten opladen. 
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DE STROOMADAPTERSTEKKER INSTALLEREN/VERWIJDEREN 
 

Britse stekker  

 

Europese stekker 

 

 
 

"KLIK" 

"KLIK" 




