
 

  

 

 
 

Parker 
Bluetooth®-draaitafel 

Model: VSC-580BT 
 
 
 

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

VOOR HET VOORKOMEN VAN BRAND OF EEN GEVAAR OP SCHOK MOET 
U DEZE STEKKER NIET GEBRUIKEN MET EEN VERLENGSNOER, 
STOPCONTACT OF ANDER CONTACT TENZIJ DE BLADEN VOLLEDIG 
KUNNEN WORDEN GEPLAATST OM BLOOTSTELLING ERVAN TE 
VOORKOMEN. VOOR HET VOORKOMEN VAN BRAND 
OF EEN GEVAAR OP EEN SCHOK, MOET U DIT APPARAAT NIET 
BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT. 

 
 

 
De bliksemschicht met pijlpunt binnen een 

gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de 
gebruiker te waarschuwen voor de 
aanwezigheid van niet-geïsoleerde 

“gevaarlijke spanning’ binnen de behuizing 
van het product die van voldoende om vang 
kan zijn om te zorgen voor een risico op een 

elektrische schok. 

VOORZICHTIG 

RISICO OP ELEKTRISCHE 

SCHOK, NIET OPENEN 

VOORZICHTIG: OM HET 

RISICO OP ELEKTRISCHE 
SCHOK TE VOORKOMEN, 

VERWIJDER DE AFDEKKING (OF 
ACHTERKANT) NIET. BEVAT GEEN DOOR 

DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN 
ONDERDELEN. VERWIJS ONDERHOUD 

ALLEEN NAAR GEKWALIFICEERD 

SERVICEPERSONEEL. 

 

 
Het uitroepteken in een driehoek 

attendeert de gebruiker op belangrijke 
bedienings- en onderhoudsinstructies in 

de handleiding meegeleverd bij het 
apparaat. 

 

Lees deze veiligheidsinstructies en respecteer de volgende waarschuwingen 
voordat het apparaat wordt bediend: 

 

AC-spanning 

DC-spanning 

Apparatuur van klasse II  

Alleen voor binnengebruik 

 Markering energie-efficiëntie met niveau VI 

  Polariteit van DC-netstekker 

• Het hierboven getoonde wordt weergegeven op elektrische en elektronische 

apparatuur (of de verpakking) om gebruikers hieraan te herinneren. 

• Gebruikers worden gevraagd om bestaande retourvoorzieningen te gebruiken voor 

gebruikte apparatuur en batterijen. 
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WAARSCHUWING 

• Volg altijd de standaard veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van dit apparaat, vooral wanneer 
kinderen aanwezig zijn. 

• Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet spelen met het apparaat. 

• Beschadig het stroomsnoer niet, en plaats er ook  geen zware voorwerpen op, en rek of buig het niet. 
Bevestig ook geen verlengsnoeren. Schade aan het stroomsnoer kan leiden tot brand of een 
elektrische schok. 

• Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, een service-agent of 
een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon om een gevaar te vermijden. 

• Zorg ervoor dat het apparaat is aangesloten op een AC-stopcontact van 100-240V 50/60Hz. Het 
gebruik van een hogere spanning kan leiden tot een defect van het apparaat of zelfs dat het vlam vat. 

• Als de stekker niet in uw stopcontact past, moet u het er niet in forceren. 

• Schakel de eenheid uit voordat u het loskoppelt van de voeding om het volledig uit te schakelen. 

• Het stroomsnoer niet met natte handen loskoppelen of aansluiten. Dit kan leiden tot een elektrische 
schok. 

• Zorg ervoor dat de netstekker altijd gemakkelijk toegankelijk is. 

• Dit product bevat geen onderdelen die kunnen worden onderhouden door de gebruiker. Neem in 
geval van een fout contact op met  de fabrikant of een geautoriseerde serviceafdeling. Het blootstellen 
van de interne onderdelen van het apparaat kan uw leven in gevaar brengen. De garantie van de 
fabrikant strekt zich niet uit tot fouten veroorzaakt door reparaties die zijn uitgevoerd door niet-
geautoriseerde derden. 

• Gebruik dit product niet onmiddellijk na het uitpakken. Wacht tot het is opgewarmd naar 
kamertemperatuur voordat u het gebruikt. 

• Zorg ervoor dat dit product alleen in een gematigd klimaat wordt gebruikt (niet in 
tropische/subtropische klimaten). 

• Plaats het product op een vlak en stabiel oppervlak dat niet onderhevig is aan trillingen. 

• Zorg ervoor dat het product en de onderdelen ervan niet over de rand van het ondersteunende 
meubilair hangen. 

• Voor het reduceren van het risico op brand, elektrische schok of schade aan dit product, moet u het 
niet blootstellen aan direct zonlicht, stof, regen en vocht. Stel het noot bloot aan druppelen of spatten 
en plaats geen objecten gevuld met vloeistoffen op of in de buurt van het product. 

• Plaats geen objecten gevuld met vloeistoffen, zoals een vaas, op het apparaat. 

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

• Plaats het product niet op een locatie met een hoge vochtigheid en een slechte ventilatie. 

• Monteer dit product niet aan een wand of plafond. 

• Plaats het apparaat niet in de buurt van tv’s, luidsprekers en andere objecten die een sterk 
magnetische veld genereren. 

• Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het wordt gebruikt. 

• Zorg voor een tussenruimte van ten minste 30 cm aan de achter- en bovenkant en 5 cm aan elke 
zijkant. Zorg er altijd voor data de ventilatie-openingen niet zijn afgedekt met items zoals kranten, 
tafelkleden, gordijnen, enz. 

• Laat NOOIT iemand, en vooral niet kinderen, iets in gaten, sleuven of enige andere openingen in de 
behuizing van de eenheid stoppen omdat dit zou kunnen leiden tot een dodelijke elektrische schok. 

• Een storm is gevaarlijk voor elektrische apparaten. Als de net- of antennebedrading wordt geraakt 
door bliksem, zou het apparaat beschadigd kunnen raken, zelfs als het is uitgeschakeld. U moet alle 
kabels en aansluitingen van het apparaat loskoppelen voorafgaand aan een storm. 

• Een overmatige geluidsdruk van koptelefoons kan leiden tot gehoorverlies. 

• Dek ventilatieopeningen niet af, dit is niet bedoeld voor gebruik op zachte ondersteuning. 
ONDERHOUD 

• Koppel de stroomkabel los van de voeding voorafgaand aan het reinigen van het apparaat. 

• Gebruik een zachte en schone doek voor het reinigen van de buitenkant van het apparaat. Reinig het 
nooit met chemicaliën of reinigingsmiddel. 

VOEDINGSADAPTER 

• Om de eenheid los te koppelen van de netvoeding, trekt u de stekker van de kabel uit het stopcontact. 

• Gebruik alleen de meegeleverde netadapter omdat dit niet doen kan leiden tot een veiligheidsrisico 
en/of schade aan de eenheid. 

• De netstekker van de voedingsadapter wordt gebruikt als lastschakelaar. Het stopcontact moet 
dichtbij de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn. 



4 

 

 

SPECIFICATIES 
 

AC/DC-adapter: ......................................................... Ingang: 100-240V~50/60Hz, 

 0,2 Max 
................................................................................... Uitgang: 5V/1A 

................................................................................... Voeding: 5W 

Luidsprekerimpedantie van: ....................................... 4 ohm, 3 W 

Max. stroomverbruik:.................................................. 5 W 

 
Bluetooth-versie: ........................................................ Bluetooth V4.0 

 
Bluetooth-profiel:......................................................... A2DP AVRCP 

 
Bluetooth-frequentiebereik:......................................... 2,40GHz-2,480GHz 

Bluetooth-zendvermogen:……………………………… ≤10dbm 

Bedrijfstemperatuur: …………………………………….5 °C - +40 °C 

 
Inbegrepen:................................................................. draaitafel, handleiding, 

bedieningsblad draaitafel, 
voeding en 
45-toeren-adapter 

 
 
 
 

 
INBEGREPEN ACCESSOIRES  

 
• INSTRUCTIEHANDLEIDING 
• VOEDINGSADAPTER (2 STEKKERS INBEGREPEN) 
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SAMENSTELLING VAN DE DRAAITAFEL 
 

 
 
 

  
 
 
 

1. DRAAITAFEL 

2. DRAAITAFELAS 

3. 45 RPM-ADAPTER 

4. HEFHENDEL 

5. TOONARMKLEM 

6. LINE-IN-INGANG 

7. AUTO/HAND-STOP-SCHAKELAAR  

8. FUNCTIEKNOP VOOR BT (BLUETOOTH), LINE-IN, PHONO 

9. TOERENTALKEUZESCHAKELAAR 

10. TOONARM 

11. VOEDING AAN/UIT EN VOLUMEREGELKNOP 

12. STROOM/BLUETOOTH-LICHTINDICATOR 

13. NAALDELEMENT 

14. HOOFDTELEFOONAANSLUITING 

15. RCA-UITGANG 

16. VOEDINGSAANSLUITING 

/  



6 

 

 

BEDIENING PLATENSPELER 

VOEDING 
Steek de adapterstekker in de DC-ingang op de achterkant van de eenheid, en sluit 
vervolgens de AC/DC-adapter (5V/1A, 100-240V~50/60Hz) aan op een AC/DC-
stopcontact. 
 
BASISBEDIENING 
1. Open het deksel van de eenheid. 
2. Draai de FUNCTIEKNOP naar de PHONO-positie. Schakel het apparaat AAN 

door de VOLUMEKNOP rechtsom te draaien. De rode LED licht op ten teken dat 
de draaitafel AAN staat. 

3. Plaats een grammofoonplaat op de DRAAITAFEL en selecteer de gewenste 
snelheid (33 1/3 / 45 / 78) door de SNELHEIDSSELECTIESCHAKELAAR te 
schuiven volgens de grammofoonplaat. 
LET OP: Gebruik bij het afspelen van een 45-toeren-grammofoonplaat de 
meegeleverde 45-toeren-ADAPTER uit de houder naast de toonarm. 

4. Open de TOONARMKLEM om de TOONARM vrij te geven. Duw de HEFHENDEL 
naar achteren om de toonarm omhoog te brengen. Beweeg de toonarm 
voorzichtig over de grammofoonplaat naar de gewenste positie. De draaitafel 
begint te draaien wanneer de toonarm naar de grammofoonplaat toe wordt 
bewogen. Duw de hefhendel naar voren en laat de arm langzaam op de gewenste 
positie op de grammofoonplaat zakken om te beginnen met afspelen. 
Let op: De draaitafel begint pas te draaien wanneer de toonarm over de 
grammofoonplaat heen wordt bewogen en tegelijkertijd Auto Stop AAN staat. 

5. Als de AUTO/HAND-STOP-SCHAKELAAR AAN staat, stopt de draaitafel 
automatisch nadat grammofoonplaat afgespeeld is. Als deze schakelaar op UIT 
staat, stopt de draaitafel NIET automatisch nadat de grammofoonplaat afgespeeld 
is. 

6. Voor het selecteren van het volumeniveau, draait u aan de 
VOLUMEREGELINGSKNOP om het volume aan te passen. 
 

HET VERVANGEN VAN DE NAALD VAN DE DRAAITAFEL  
 (Vervangende naald # ITNP-S1) 
De naald verwijderen van de cartridge 

1. Plaats een schroevendraaier bij de punt van de 

naald en duw omlaag in de richting van “A”. 

WAARSCHUWING: Te veel kracht kan de naald 

beschadigen of breken. 

2. Trek de naald naar buiten in richting “B”. 

Een nieuwe naald plaatsen  

1. Houd de naald vast bij de punt en steek het 

achtereinde van de naald in het element door in 
richting “C” te drukken. 

2. Duw de naald omhoog in de richting van “D” 

totdat het bij de punt wordt vergrendeld. 

Voorzichtig: 
• Verwijder of buig de naald niet. 

• Raak de naald niet aan, dit om letsel aan uw hand te voorkomen. 

• Schakel de stroom van het apparaat uit voordat u de naald vervangt.  

• Buiten bereik van kinderen houden. 

NB: Bij normaal gebruik gaat de naald ongeveer 50 afspeeluren mee. 

Vervang de naald zodra u een verschil in geluidskwaliteit opmerkt. 

Geleidepennen 

(binnenkant) 
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BEDIENING BLUETOOTH 

BEDIENING AUX-IN 

BEDIENING KOPTELEFOON 

 

Een extern apparaat met Bluetooth-verbinding kan draadloos worden aangesloten 
op deze draaitafel met gebruik van de Bluetooth-functie. 

 
1. Zet de eenheid AAN door de VOLUMEREGELINGSKNOP met de klok mee te 

draaien. 

2. Draai de BLUETOOTH-KNOP naar de stand BT (Bluetooth®) en het blauwe 
LED-lampje begint te knipperen. 

3. Schakel de Bluetooth-instelling van uw externe apparaat in. Wacht eventjes en 

zoek vervolgens naar de Bluetooth-koppelingsnaam “VSC-580BT”. 
4. 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. 
5. Dit apparaat is nu via Bluetooth gekoppeld aan uw externe apparaat! 

6. Draai aan de VOLUMEKNOP om het geluidsniveau te regelen. 
 
 
 

 

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. Draai de FUNCTIEKNOP naar de LINE-IN positie, de LED licht nu PAARS op. 

3. Sluit het andere uiteinde van de AUX-kabel aan op de Hoofdtelefoon of de 
LINE OUT-uitgang van uw externe bron. 

4. Zet de eenheid AAN door de VOLUMEREGELINGSKNOP met de klok mee te 
draaien. 

5. Draai aan de VOLUMEREGELINGSKNOP om het geluidsniveau aan te passen. 

 
 

 

 
Steek uw koptelefoonaansluiting in de koptelefoonaansluiting op het functiepaneel om 
te luisteren naar de grammofoonplaat. De ingebouwde luidspreker stopt met afspelen 
wanneer de koptelefoon wordt aangesloten. 

 
OPMERKING:  Voor de beste prestaties en bescherming van de draaitafel, ontkoppel 
de draaitafel wanneer deze niet in gebruik is. 
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WEEE- EN CE-VERKLARINGEN 

Conformiteitsverklaring 
 

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere 
relevante bepalingen van onderstaande 

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 Verklaring van conformiteit met EU-richtlijnen 

downloaden van  www.victrola.com/eudoc  

 
De nieuwe herziene WEEE-richtlijn (RICHTLIJN 2012/19/EU VAN HET 
EUROPESE PARLEMENT EN VAN DE RAAD van 4 juli 2012 
betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 

(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. 

 
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. 

 
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. 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. 

http://www.victrola.com/eudoc

	BASISBEDIENING

