
 

 

 
 

Skrzynia na płyty 
 

Model: VSC-20 
 
 

 

 

Instrukcja Obsługi 
PROSIMY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM 

PRODUKTU I ZACHOWAĆ JĄ DO UŻYTKU W PRZYSZŁOŚCI. 



1 

 

SPIS TREŚCI 
 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA.................................................................................. 2	

UKŁAD SKRZYNI NA PŁYTY.................................................................................. 2	

WKŁADANIE PŁYT.................................................................................................. 2	
 



2 

 

BEZPIECZEŃSTWO UŻYCIA 
1. Prosimy przeczytać te instrukcje. Przed przystąpieniem do korzystania z produktu 

należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. 
2. Zachować instrukcje. Instrukcję obsługi i zasady bezpieczeństwa należy zachować do 

użytku w przyszłości. 
3. Nie używać urządzenia w pobliżu wody. Urządzenie nie powinno być używane w 

pobliżu wody ani w miejscu wilgotnym, na przykład w wilgotnej piwnicy albo w pobliżu 
basenu. 

4. Czyścić wyłącznie suchą szmatką. 
5. Korzystać wyłącznie z dodatków i akcesoriów wskazanych przez producenta. 
6. Urządzenie należy przechowywać w miejscu o sprawnej wentylacji. 
7. Korzystać wyłącznie z dodatków i akcesoriów wskazanych lub dostarczonych przez 

producenta. 
8. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego. Produkt wyłącznie do 

użytku domowego. 
 

UKŁAD SKRZYNI NA PŁYTY 

 
1. UCHWYT 
2. BLOKADA 

 

WKŁADANIE PŁYT 

PODSTAWOWA OBSŁUGA 
1. Podnieść blokadę z przodu gramofonu i otworzyć pokrywę. 
2. Umieścić płytę winylową w skrzyni. 
3. Pojemność: około 30 płyt winylowych (zależnie od grubości kopert). 
 
UWAGA: 
- Skrzynia może przechowywać ciężar maksymalnie 6 kg (13 lb). 
- Płyty winylowe i koperty NIE znajdują się w zestawie. Zestaw zawiera TYLKO skrzynię. 
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Pełny tekst deklaracji zgodności z normami UE jest dostępny pod adresem 
www.victrola.com/eudoc 
 
 
Importer: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Irlandia 
 
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
 
Produkt jest wytwarzany i sprzedawany przez Innovative Technology Electronics LLC. 
Victrola i logo Victrola są znakami towarowymi spółki Technicolor lub powiązanych z nią 
spółek i są wykorzystywane na licencji przez Innovative Technology Electronics LLC. 
Żadne inne nazwy produktów, usług, podmiotów gospodarczych, produktów i logo 
opisywane w tym dokumencie nie są promowane ani sponsorowane przez spółkę 
Technicolor ani żadną z powiązanych z nią spółek. 
 
Wyprodukowano w Chinach. 


