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Model: VSC-20 
 
 

 

 

Handleiding 
LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR EN 
BEWAAR DEZE VOOR VERDERE RAADPLEGING IN DE TOEKOMST. 
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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. 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. 

4. Reinig alleen met een droge doek. 
5. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd door de fabrikant. 
6. Plaats het apparaat op een goed geventileerde plaats. 
7. Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die zijn gespecificeerd of geleverd door  

de fabrikant. 
8. Dit product is niet bedoeld voor commercieel gebruik. Alleen voor  

huishoudelijk gebruik. 

SAMENSTELLING VAN DE GRAMMOFOONPLATENKOFFER 

 
1. HANDGREEP 
2. DRUKGESP 

 

GEBRUIK VAN DE GRAMMOFOONPLATENKOFFER 

BASISBEDIENING 
1. Open de DRUKGESP aan de voorzijde van de platenkoffer en open de klep. 
2. Plaats de grammofoonplaten in de koffer. 
3. De koffer kan ongeveer 30 grammofoonplaten bevatten (afhankelijk van de dikte van 

platenhoezen). 
Let op: 
- De platenkoffer kan maximaal 13 lbs (6 kg) dragen. 
- Grammofoonplaten en platenhoezen zijn NIET inbegrepen. Dit product is ALLEEN een 

lege platenkoffer. 



3 

 

 
U kunt de volledige Verklaring van conformiteit met EU-richtlijnen downloaden van  
www.victrola.com/eudoc  
 
 
Geïmporteerd door: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ierland 
 
Het ontwerp en de specificaties van dit product kunnen zonder kennisgeving  
worden gewijzigd.  
 
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. 


