
 
 

5-IN-1 PLATENSPELER 
MODEL: VTA-60 

 
Handleiding 

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



WAARSCHUWING 
Gebruik deze (geaarde) stekker alleen met een verlengsnoer, verdeelstekker 
of andere aansluiting wanneer de stekkerpinnen volledig ingestoken kunnen 
worden, dit om elektrische schokken te voorkomen. STEL DIT APPARAAT 
NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM BRAND OF ELEKTRISCHE 
SCHOKKEN TE VOORKOMEN.  
 

 

VOORZICHTIG 
RISICO VAN ELEKTRISCHE 

SCHOK 
NIET OPENEN   

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. 

VOORZICHTIG: OM HET RISICO 
OP ELEKTRISCHE SCHOK TE 

VOORKOMEN, 
VERWIJDER DE AFDEKKING (OF 

ACHTERKANT) NIET. HET APPAARAAT 
BEVAT GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE 

REPAREREN ONDERDELEN. LAAT 
ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN 

GEKWALIFICEERD 
ONDERHOUDSPERSONEEL. 

Het uitroepteken in een driehoek 
attendeert de gebruiker op belangrijke 
bedienings- en onderhoudsinstructies 
in de handleiding meegeleverd bij het 

apparaat. 

 
De waarschuwingsmarkering bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.  
Het typeplaatje bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat  
 
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, 

verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder 
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 en dat het niet 
bekneld kan raken, met name bij de stekkers, wandcontactdozen en op het 
punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.  

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 uitvoeren door gekwalificeerd 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.  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.  

16. Overbelast de wandcontactdoos niet. Gebruik alleen een type 
stroomvoorziening zoals type stroomvoorziening aangegeven op het 
markeringsetiket. 

17. Gebruik alleen vervangende onderdelen zoals gespecificeerd door de 
fabrikant. 

18. Vraag de onderhoudstechnicus na het uitvoeren van onderhoud of reparatie 
aan dit product altijd om een veiligheidscontrole uit te voeren. 

19.  Stroomvoorziening - Dit product mag alleen worden gebruikt met het type 
stroomvoorziening aangegeven op het markeringsetiket. Als u niet zeker 
weet welk type stroomvoorziening u thuis heeft, raadpleeg dan uw 
detailhandelaar of plaatselijke energiebedrijf. In geval van een product 
werkend op elektriciteit van een andere bron dan het elektriciteitsnet 
(bijvoorbeeld batterijen), raadpleeg de handleiding van de betreffende bron.  

20.  Indringen van voorwerpen en vloeistoffen – Steek nooit voorwerpen door 
openingen in het apparaat, om risico van elektrische schok, kortsluiting of 
brand te voorkomen. Mors nooit wat voor vloeistof dan ook op het apparaat.  

21.  Schade die onderhoud vereist - Trek de stekker van dit product uit de 
wandcontactdoos en neem contact op met gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel onder de volgende omstandigheden:  

a) Het netsnoer of de stekker is beschadigd.  
b) Vloeistof of voorwerpen zijn in het apparaat binnengedrongen.  
c) Het product is blootgesteld geweest aan regen of water.  
d) Het product werkt niet normaal ondanks nauwkeurige opvolging van 

de bedieningsinstructies. Gebruik alleen bedieningselementen 
(knoppen, instellingen) die worden genoemd in deze handleiding, 
aangezien onjuiste bediening of instellingen kunnen leiden tot 
schade en vaak uitgebreid herstelwerk door een gekwalificeerde 
technicus.  

e) Het apparaat is gevallen of beschadigd.  
f) Wanneer het product een duidelijke verandering in prestaties 

vertoont, een indicatie dat onderhoud nodig is.  
22. De hoofdstekker dient als stroomonderbreker en moet daarom te allen tijde 

gemakkelijk bereikbaar te zijn. Om het apparaat volledig te ontkoppelen 
van het elektriciteitsnet moet de stekker volledig uit de wandcontactdoos 
worden verwijderd.  

23. Stel de batterijen niet bloot aan overmatige hitte zoals zonlicht, vuur en 
dergelijke. 

24. Overmatig geluid van oortelefoons en hoofdtelefoon kan 
gehoorbeschadiging veroorzaken. 

25. Houd ten minste 10 cm vrij rondom het apparaat voor voldoende ventilatie. 
26. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatieopeningen af 

te dekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, en 
dergelijke. 



27. Plaats geen open vuurbronnen, zoals aangestoken kaarsen, op het 
apparaat. 

28. Het gebruik van het apparaat in een gematigd klimaat. 
29. Houd u aan de plaatselijke milieuregelgeving inzake het afvoeren van 

lege batterijen. 
 

Dit symbool geeft aan dat dit product dubbele isolatie heft tussen 
gevaarlijke netspanning en voor de gebruiker toegankelijke 
onderdelen. 
 

VOORZICHTIG:  
GEBRUIK EEN GESCHIKTE ADAPTERSTEKKER EN 
STEEK DEZE STEVIG EN VEILIG IN, OM EEN 
ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN.  
 
WAARSCHUWING   
Wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn 
goedgekeurd door de fabrikant, kunnen de gekwalificeerdheid van de 
gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken.  
 

VOORZICHTIG 

Neem de onderstaande instructies nauwkeurig in acht om het apparaat veilig te 
bedienen en letsel door laserstraling te voorkomen.   
! Demonteer nooit de behuizing aangezien de laserstraal in deze CD-speler 

oogletsel kan veroorzaken.  
! Stop het apparaat onmiddellijk wanneer vloeistof of een voorwerp in het apparaat 

binnengedrongen is.  
! Raak de lens niet aan en por niet tegen de lens. Dit kan de lens beschadigen en 

werking van de platenspeler verstoren.  
! Steek niets in de veiligheidsgleuf. Een voorwerp in de veiligheidsgleuf zorgt dat de 

laserdiode AAN is ook wanneer de CD-lade open staat.  
! Koppel het apparaat los van de netvoeding wanneer het voor een langere periode 

niet wordt gebruikt. Verwijder alle batterijen uit het batterijvak.  
! Dit apparaat maakt gebruik van een laser. Bediening van of handelingen aan het apparaat 

anders dan beschreven in deze handleiding kunnen stralingsgevaar (zoals oogletsel) 
opleveren.  

! Als zich problemen voordoen, ontkoppel dan de stroomvoorziening en laat 
onderhoud verrichten door gekwalificeerd personeel.  

VOORZICHTIG: 
Dit apparaat mag alleen worden afgesteld of gerepareerd door daartoe gekwalificeerd 
onderhoudspersoneel. 

KLASSE 1 LASERPRODUCT 
VOORZICHTIGHEID 

ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER DEZE WORDT OPENEN 
EN VERGRENDELINGEN WORDEN VERSLECHTERD. 

VOORKOM BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL 

 
Dit product bevat een laserapparaat met een laag vermogen 

AC-uitgang 
AC Plug 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
U kunt de volledige EU-conformiteitsverklaring downloaden van www.victrola.com/eudoc 
 
DE STROOMADAPTERSTEKKER INSTALLEREN/VERWIJDEREN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WEEE-markering 
Afvoer van uw oude product 
Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en 
componenten, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt. 
Wanneer dit symbool van een doorgekruiste afvalcontainer op een 
product is bevestigd, betekent dit dat het product valt onder de Europese 
Richtlijn 2002/96/EG. Stel uzelf op de hoogte van uw lokale 
inzamelingssysteem voor elektrische en elektronische producten. Volg de 
lokale regelgeving en voer uw oude producten niet af met uw normaal 
huishoudelijk afval. De juiste afvoer van uw oude apparaat helpt mogelijke 
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.  
 
Dit apparaat voldoet aan de volgende EU-richtlijnen: EU-richtlijn 
betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur 
(2014/53/EU; RTE, Engels: RED) 

"KLIK" 

VERENIGD 
KONINKRIJK-PLUG 

EUROPA-PLUG 

"KLIK" 



 
AAN DE SLAG 

 
OPSTELLEN VOOR EERSTE GEBRUIK 
Een wisselstroom/gelijkstroom-adapter met een uitgang van wisselstroom 12 
V 2,0 A wordt meegeleverd met het apparaat. Deze adapter is vereist voor het 
gebruik van het apparaat. 
1. Steek de gelijkstroomstekker (DC) van de adapter stevig en veilig in de 

gelijkstroomingang (DC IN) aan de achterzijde van het apparaat. 
2. Steek de wisselstroomstekker (AC) van de adapter in een 

wandcontactdoos met een wisselstroomuitvoer van 100-240 V ~ 50/60 Hz. 
De LED-STROOMINDICATOR zal in ROOD oplichten.   

3. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt om het apparaat AAN te schakelen. De 
LED-STROOMINDICATOR gaat uit.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOCATIE VAN BEDIENINGSELEMENTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1． Hefhendel 
2． AUTO/HAND AAN/UIT  

AUTO/HAND-STOP-SCHAKEL
AAR  

3． Toerentalschakelaar 
4． Naaldelelement 
5． Draaitafelas 
6． Draaitafel 
7． LED-scherm 
8． Knop AAN/UIT 
9． Knop HERHAAL 
10. Knop VORIGE  
11. Knop SPEEL/PAUZE  
12. Knop PROG/KOPPEL  
13. Knop OPENEN/SLUITEN 
14. LED-indicator voor 

Bluetooth-koppeling  

15. LED-indicator voor 
stroomvoorziening  

16. Knop MODUS  
17. Knop VOLGENDE 
18. Knop STOPPEN 
19. Knop VOLUME  
20. Stofkapscharnier 
21. Gelijkstroomadapteringang 
22. RCA-kabelingang 
23. 3,5 mm AUX-ingang 
24. FM-antenne 
25. CD-ladefront 
26. Draaiknop 
27. Afstemschaal 
28. Stofkap 
 



 

BEDIENING PLATENSPELER  
 
BASISBEDIENING 
Verwijder voor gebruik de witte naaldbeschermer van de naald. Ontgrendel 
altijd de toonarm voor gebruik zodat deze vrij kan bewegen over de 
grammofoonplaat. Druk de toonarm terug in de klem wanneer deze niet in 
gebruik is. 
1. Druk op de knop MODUS om naar de PHONO-modus te schakelen. Het 

LED-scherm geeft nu “PH” weer. 
2. Plaats een grammofoonplaat op de DRAAITAFEL en draai de 

TOERENTALSCHAKELAAR naar het gewenste toerental (33/45/78) 
afhankelijk van het type grammofoonplaat.  
LET OP: Gebruik bij het afspelen van een 45-toeren-grammofoonplaat de 
meegeleverde 45-toeren-ADAPTER uit de houder naast de toonarm. 

3. 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 pas te draaien wanneer de toonarm naar de 
grammofoonplaat toe wordt bewogen. Duw de HEFHENDEL naar voren 
om de TOONARM langzaam naar de gewenste positie op de 
grammofoonplaat te laten zakken om het afspelen te beginnen.  
LET OP: De draaitafel begint pas te draaien wanneer de toonarm over de 
grammofoonplaat wordt bewogen en Auto Stop AAN staat.  
Als de AUTO/HAND-STOP-schakelaar AAN staat, stopt de draaitafel 
automatisch nadat grammofoonplaat afgespeeld is. Als deze schakelaar op 
UIT staat, blijft de draaitafel draaien nadat de grammofoonplaat afgespeeld 
is.  

4. Regel het geluidsniveau door aan de VOLUMEKNOP te draaien. 
  
Vervanging van de platenspelernaald (type # ITNP-Y2) 
Bij normaal gebruik gaat de naald ongeveer 50 afspeeluren mee. Vervang de 
naald zodra u een verschil in geluidskwaliteit opmerkt (dus mogelijk bij minder 
dan 50 afspeeluren indien nodig). Langdurig gebruik van een versleten naald 
kan uw grammofoonplaten beschadigen. Bij afspelen van 78-toeren-platen 
verslijt de naald sneller. 
 
De naald uit het element verwijderen    
1. Plaats een schroevendraaier tegen de naaldpunt en 

druk voorzichtig naar beneden in richting “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 richting “D” totdat het 
achtereinde vastklikt.  
 

 Gidsspelden  
(binnenkant) 



Voorzichtig: 
• Verwijder of buig de naald niet. 
• Raak de naald niet aan, dit om letsel aan uw hand te voorkomen. 
• Schakel de netvoeding naar het apparaat uit voordat u de naald vervangt. 
• Buiten bereik van kinderen houden. 
 

BEDIENING RADIO  
  

1. Druk op de knop MODUS om naar de RADIO-modus te gaan, het 
LED-scherm geeft "rA" aan. 

2. Draai aan de RADIOTUNERKNOP om af te stemmen op de gewenste 
radiozender. 

3. Draai aan de VOLUMEKNOP om het geluidsniveau te regelen. 
4. Schakel de radio UIT door op de AAN/UIT-knop te drukken (het gehele 

apparaat schakelt uit) of door de knop MODUS naar een andere modus te 
schakelen. 
  

Tips voor de beste ontvangst: 
De ontvanger heeft een ingebouwde FM-ANTENNE die aan de achterzijde 
van het apparaat hangt. Ontrol en positioneer de antennedraad voor optimale 
ontvangst. 
  

BEDIENING BLUETOOTH 
 

1. Druk op de knop MODUS om naar de Bluetooth-modus te gaan, het 
LED-scherm toont “bt”. De BLUETOOTH-LED-INDICATOR licht 
knipperend op in BLAUW.  

2. Schakel uw externe Bluetooth-apparaat AAN om een koppeling te maken 
met dit apparaat. Ga naar het Bluetooth-menu van uw externe apparaat en 
selecteer “VTA-60” in de lijst van Bluetooth-koppelingsnamen om een 
koppeling te maken met dit apparaat. Wanneer de koppeling tot stand 
gekomen is, stopt het blauwe LED-lampje met knipperend oplichten. 

3. Selecteer de gewenste liedjes op uw Bluetooth-apparaat. 
4. Regel het geluidsniveau door aan de VOLUMEKNOP te draaien of regel dit 

vanaf uw Bluetooth-apparaat. 
5. Als u de Bluetooth-verbinding wilt verbreken, houd dan de knop 

KOPPELENknop PROG/KOPPEL gedurende 3 seconden ingedrukt.  
 
LET OP: Afspeelfuncties zoals VORIGE, VOLGENDE, SPEEL/PAUZE op 
dit apparaat kunnen in de Bluetooth-modus worden gebruikt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BEDIENING CD-SPELER  

  
LET OP: DIT APPARAAT SPEELT COMMERCIËLE COMPACT DISKS EN 
OOK CD-RW-DISKS GEPRODUCEERD DOOR UZELF.  
  
LEES DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE: 
CD-spelers als deze zijn ontworpen om alle commerciële CD's volledig te 
lezen. Ze kunnen ook zelf-gecompileerde compact disks (CD-R en CD-RW) 
lezen. Maar het kan tot 10 seconden duren voordat het afspelen begint. Als de 
CD-speler een dergelijke CD niet afspeelt, is dit waarschijnlijk te wijten aan de 
kwaliteit van de disk of de compatibiliteit van de CD-compilatiesoftware. De 
fabrikant is niet verantwoordelijk voor de afspeelkwaliteit van 
CD-R/RW-schijven. 
Plak geen sticker of zegel op de voorzijde of achterzijde van CD-R/RW-disks, 
aangezien dit storing kan veroorzaken.  
 
EEN CD AFSPELEN 
1. Druk op de knop MODUS om de CD-modus te activeren. Het LED-scherm 

toont nu "CD".  
2. Druk op de knop OPENEN/SLUITEN om de disk-lade te openen.  
3. Plaats zorgvuldig een audio-CD met de labelzijde naar boven in de lade.  
4. Druk op de knop OPENEN/SLUITEN om de disk-lade te sluiten. Het 

LED-scherm toont nu het aantal tracks op de disk. Als er geen disk is 
geplaatst, toont het LED-scherm “NO”.  

5. Druk op SPEEL/PAUZE om de eerste track af te spelen. 
6. Druk op de knop SPEEL/PAUZE om het afspelen te onderbreken. Druk 

opnieuw op knop SPEEL/PAUZE om het afspelen te hervatten. 
7. Druk op de knop VORIGE of de knop VOLGENDE om direct uw favoriete 

track af te spelen. Het LED-scherm toont het nummer van de 
geselecteerde track. 

8. Houd de knop VORIGE of de knop VOLGENDE ingedrukt om een bepaald 
gedeelte binnen een track te vinden. Laat de knop los om het afspelen te 
hervatten vanaf het geselecteerde punt in de track.  

9. Druk op de knop STOP om het afspelen te beëindigen.  
 

HERHAAL-MODUS 
HERHAAL – 1 TRACK  
Druk eenmaal op de knop HERHAAL om de huidige track herhaald af te 
spelen. De REPEAT-LED-INDICATOR op het LED-scherm zal knipperend 
oplichten in ROOD. 
 
HERHAAL - ALLES  
Druk eenmaal op de knop HERHAAL om de gehele CD herhaald af te spelen.  
De REPEAT-LED-INDICATOR op het LED-scherm zal oplichten in ROOD.  
 
 
 
 
 
 



PLAY-MODUS (GEPROGRAMMEERDE AFSPEELLIJST)  
Met deze functie kunnen CD-tracks volgens een geprogrammeerde 
afspeellijst worden afgespeeld. 
LET OP: De afspeellijst kan alleen in STOP-modus worden ingesteld. 
1. Laad de CD waarvan u tracks wilt programmeren. 
2. Druk op de knop STOP om het apparaat naar STOP-modus te schakelen. 
3. Druk eenmaal op de knop PROG/KOPPEL. Het LED-scherm zal nu 

knipperend “00” tonen. 
4. Druk op de knop VORIGE of de knop VOLGENDE om naar de gewenste 

track te gaan. 
5. Druk nogmaals op de knop PROG/KOPPEL om de selectie op te slaan. 
6.  Herhaal de stappen (4) en (5) totdat u alle gewenste nummers hebt 

geselecteerd en opgeslagen in de afspeellijst. 
7.  Druk op de knop SPEEL/PAUZE om de opgeslagen afspeellijst af te 

spelen.  
8.  Nadat de afspeellijst is afgespeeld, stopt de CD-speler automatisch. 
  
OPMERKINGEN:  
• Wanneer 20 nummers van CD-muziek zijn geprogrammeerd, gaat het 

geheugen terug naar programmanummer #1. Als u blijft programmeren, wordt 
het eerder geprogrammeerde nummer gewist. 

• Koppel de netvoedingsadapter los van de het apparaat om de speellijst te 
wissen. 

• De HERHAAL-functie kan ook worden toegepast op afspeellijsten. 
Om een afspeellijst te herhalen: 
1. Druk tijdens het afspelen van de afspeellijst eenmaal op de knop HERHAAL 

om de afspeellijst herhaald aft e spelen. 
2. Druk opnieuw op de knop HERHAAL om alle geprogrammeerde tracks te 

herhalen.  
 

AUX-INGANG 
  
Via de AUX-IN-ingang kunnen tracks van externe audioapparaten (zoals 
MP3-spelers, CD-spelers en de oudere, niet-dockable iPod) afgespeeld 
worden via de luidsprekers van dit systeem. 
1. Steek een stekker van een 3,5 mm AUX-IN-kabel (niet meegeleverd) in de 

AUX-IN-ingang aan de achterzijde van het apparaat en steek de andere 
stekker van de AUX-IN-kabel in de LINE-OUT-uitgang van uw 
hoofdtelefoon of extern audioapparaat.  

2. Schakel vervolgens deze VTA-60 en uw externe audioapparaat AAN. 
3. Druk op de knop MODUS om de AUX-IN-modus te selecteren. Het 

LED-scherm zal "AU" tonen.  
4. Het geluidsniveau kan worden geregeld via de hoofdeenheid. 

Bedien alle andere functies op het externe apparaat zoals gebruikelijk. 
 
 
 
 
 

 



RCA-UITGANG 
 
Steek de witte en rode stekkers van een RCA-kabel (niet meegeleverd) in de 
AUX-IN-ingangen van dit apparaat. Steek de stekker aan het andere uiteinde 
van de RCA-kabel in de versterker. Steek de WITTE stekker in de WITTE 
uitgang en de RODE stekker in de RODE uitgang. 
 

SPECIFICATIES 
 
Stroomvoorziening: Wisselstroomadapter (AC): 100-240 V, 50/60 Hz 

Gelijkstroom (DC) -12 V/2,0 A 
Luidsprekerimpedantie: 3” 8 ohm 8W 
Frequentie Bereik: 88-108 MHz 
Maximaal stroomverbruik: 30 W 
Bluetooth-frequentiebereik: 2.402 tot 2.480 GHz 
Bluetooth-zendvermogen: Klasse 2, 4 dbm 
Afmetingen: 17" (431 mm) B x 13,25" (336 mm) D x 8" (203 

mm)  
Gewicht: 11,5 lbs (5,2 kg) 
Inbegrepen: draaitafel, handleiding, infoblad bediening 

platenspeler 
12 V/2.0 A schakelvoeding met 2 stekkers, 
45-toeren-adapter, vilten mat. 

 
 
Geproduceerd in China. 
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. 
 
Geïmporteerd door: 
Exertis Supply Chain Services Ltd. 
M50 Business Park, Ballymount Rd. Upper, Dublin 12, D12 T4C2, Ierland 


