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LEES DEZE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK ZORGVULDIG 

DOOR EN BEWAAR DEZE VOOR VERDERE RAADPLEGING IN 
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 
 
 
GEBRUIK DEZE 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 OP ELEKTRISCHE 

SCHOK, NIET OPENEN   
De bliksemschicht met pijlkop in een 

driehoek is bedoeld om de gebruiker te 
waarschuwen voor de aanwezigheid 
van “gevaarlijke spanning” binnen de 

behuizing van het product die van 
voldoende omvang kan zijn om een 
risico op een elektrische schok te 

creëren. 

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 NAAR 

GEKWALIFICEERDE 
ONDERHOUDSPROFESSIONALS. 

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 niet wordt gebruikt. 
! Zorg voor een tussenruimte van ten minste 30 cm aan de achter- en bovenkant en 5 cm aan elke 

zijkant. Blokkeer geen ventilatie-openingen van dit product. 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 oortelefoons en 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. 
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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. 

Handelsmerken: 

 
Het Bluetooth-woordmerk en -logo’s zijn geregistreerde handelsmerken in bezit van Bluetooth SIG, Inc. 

INBEGREPEN ACCESSOIRES  
! HANDLEIDING 
! VOEDINGSADAPTER 
 
 

PRODUCTOVERZICHT 

Vooraanzicht 

 
1. AAN/UIT: Druk hierop om het apparaat AAN of UIT te zetten. 
2. ZOEKEN: Voor het automatisch doorzoeken van zenders in FM-modus. 
3. AFSPELEN/PAUZEREN ( ). Druk om afspelen te starten, druk nogmaals 

om te pauzeren (OPMERKING: Deze knop werkt alleen in Bluetooth-modus). 
4. VORIGE ( ) Overslaan naar het vorige nummer of zender. 
5. VOLGENDE ( ) Overslaan naar het volgende nummer of zender. 
6. Weergavescherm  
7. KOPTELEFOONAANSLUITING van 3,5 mm: Accepteert 

koptelefoon-/oortelefoonstekkers. 
8. BT/PHONO/FM-KNOP: Draai voor het selecteren van de 

BT/PHONO/FM-modus. 
9. VOLUMEKNOP: Draai om het volume aan te passen. 
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Achteraanzicht 

 
10. FM-draadantenne 

Wanneer u bent afgestemd op een zender in FM-modus, verlengt u de draad 
en wijzigt u de positie. 

11. LINE OUT-uitgangen 
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. 

12. DC-ingangsaansluiting 
Sluit de voedingsadapter aan op de aansluiting om de eenheid in te schakelen. 

Onderdeel van de draaitafel 
 

 
13. Draaitafel 
14. Adapter van 45 TPM 
15. Toonarmhouder 
16. Cue-hendel: Voorafgaand aan gebruik moet u de houder van de toonarm 

voorzichtig naar rechts duwen om de TOONARM vrij te geven. 
17. AAN/UIT-SCHAKELAAR AUTOMATISCHE STOP: Zet de draaitafel “AAN”; 

de draaitafel stopt automatisch wanneer het klaar is met afspelen. Zet de 
draaitafel “UIT”; de draaitafel blijft draaien wanneer het klaar is met afspelen. 

18. Toerentalschakelaar 
19. Toonarm 
20. NAALD 
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INSTELLING/BASISBEDIENING 

Eerste gebruik 
1. Verwijder de witte naaldbeschermer door deze voorzichtig naar de voorzijde 

van het apparaat te trekken. 
2. Verwijder alle verpakkingsmaterialen van het apparaat. 
3. Sluit de voedingsadapter aan op de DC-ingangsaansluiting om de eenheid in 

te schakelen. 

Opmerking: 
- Dit product mag alleen worden gebruikt met het type 

stroomvoorziening dat op het markeringsetiket is aangegeven. 

Basisbediening 
1. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen. 
2. Selecteer de modus door te draaien aan de BT/PHONO/FM-KNOP. 
3. Draai aan de VOLUMEKNOP om het gewenste geluidsniveau aan te passen. 

Luisteren via de LINE-OUT-uitgang voor RCA-kabels 
Verlaag eerst het geluidsniveau tot het minimum voordat u gaat luisteen naar 
audio vanaf een versterker. 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. Zorg ervoor dat u de witte 
stekker aansluit op de witte aansluiting en de rode stekker op de rode aansluiting. 

Luisteren via oortelefoons/koptelefoons (niet inbegrepen) 
Wilt u alleen luisteren, verlaag dan eerst het geluidsniveau tot 
het minimum. 
Steek de stekker van uw koptelefoon in de aansluiting van 3,5 
mm, en verhoog vervolgens hert volume door te draaien aan de 
VOLUMEKNOP. 
 
Let op:  De luidsprekers worden automatisch 

gedeactiveerd zodra een hoofdtelefoon 
wordt aangesloten. 

 

WAARSCHUWING INZAKE CONDENSATIE: 
Het gevaar bestaat dat waterdamp in de lucht condenseert binnen het apparaat na 
een plotselinge temperatuurverandering door verplaatsing van het apparaat of een 
andere oorzaak. In dergelijke gevallen moet u de eenheid 1-2 uur laten staan na 
het inschakelen van de eenheid om het te laten stabiliseren op de temperatuur van 
de omgeving. 
 
 
 

Stekker van 3,5 
mm 
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LUISTEREN NAAR EEN VINYL GRAMMOFOONPLAAT 
 
1. Zet het apparaat AAN door op de AAN/UIT-knop te drukken. 
2. Draai aan de BT/PHONO/FM-KNOP om naar de modus PHONO te gaan. 
3. Open de stofkap voorzichtig. 
4. Doe de grammofoonplaat op de draaitafel. Selecteer de snelheid. Bij 

het afspelen van een grammofoonplaat van 45 TPM, gebruikt u de 
inbegrepen 45-adapter. 

5. Duw de houder van de toonarm voorzichtig naar rechts om de TOONARM vrij 
te geven. 

6. Breng de cue-hendel omhoog om de TOONARM van de steun van de 
toonarm te heffen. 

7. Beweeg de TOONARM voorzichtig naar de rand van de 
grammofoonplaat (of het beginpunt van het nummer). De 
draaitafel begint te draaien. 

8. Breng de TOONARM voorzichtig omlaag door de CUE-HENDEL 
langzaam los te laten. 
U kunt de TOONARM handmatig omlaag brengen als de 
CUE-HENDEL niet omhoog is gebracht. 

9. Draai aan de VOLUMEKNOP om het volume aan te passen. 
10. Wanneer het afspelen is afgerond, tilt u de toonarm enigszins op met 

gebruik van de CUE-HENDEL en brengt u het terug naar de houder 
van de TOONARM. 

 
LUISTEREN NAAR DE FM-RADIO 

 
1. Draai aan de BT/PHONO/FM-KNOP om naar de modus FM te gaan. 
2. Druk op de knop ZOEKEN, en het apparaat zal de zenders doorzoeken 

en de doorzochte zenders automatisch opslaan. 
OPMERKING: U kunt drukken op de knop AFSPELEN/PAUZEREN ( ) 
om te stoppen met zoeken. 

3. Druk op de knop VORIGE/VOLGENDE (  of ) om over te slaan 
naar de vorige/volgende zender. 

4. Houd de knop VORIGE/VOLGENDE (  of ) ingedrukt om 
handmatig te zoeken naar zenders.  

Maatregelen voor optimale ontvangst 
FM-radiouitzendingen: Ontrol en positioneer de FM-antenne. 
 

LUISTEREN NAAR EEN EXTERN APPARAAT (AUX-MODUS) 
 
LINE-OUT-aansluitingen op de ACHTERKANT van de eenheid: 
Als u dit apparaat afspeelt via een extern actief luidsprekersysteem, kunt u de 
eenheid aansluiten met een RCA-componentkabel (niet inbegrepen). Zorg ervoor dat 
u de witte stekker aansluit op de witte aansluiting (links) en de rode stekker op de 
rode aansluiting (rechts) 
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LUISTEREN NAAR EEN EXTERN APPARAAT 
(BLUETOOTH-MODUS) 

 
In BT (Bluetooth)-modus kan dit apparaat muziek afspelen van externe apparaten 
die een ingebouwde Bluetooth-functie hebben. 
 

VERBINDING MAKEN MET GEBRUIK VAN BLUETOOTH 
1. Draai aan de BT/PHONO/FM-KNOP voor het selecteren van BT-modus. 
2. De “bt” zal knipperen op het weergavescherm. 
3. Schakel de Bluetooth-functie op uw externe apparaat AAN. 
OPMERKING: De effectieve afstand tussen uw externe apparaat en dit apparaat is 

10 meter. 
4. Wacht tot de "VTA-65" wordt weergegeven in de lijst met gekoppelde 

apparaten van uw externe apparaat en druk op "VTA-65". 
5. Een paar seconden later is uw Bluetooth-verbinding geslaagd en de “bt" op 

het weergavescherm stopt met knipperen. 
6. Selecteer de muziekmediabestanden op uw externe apparaat en druk 

vervolgens op de knop AFSPELEN/PAUZEREN ( ) om te beginnen met 
afspelen. 

7. Om het afspelen tijdelijk te pauzeren, drukt u op de knop 
AFSPELEN/PAUZEREN ( ). Druk nogmaals in om het afspelen te hervatten. 

8. Om over te slaan naar de vorige of volgende nummers, drukt u op de knop 
VORIGE/VOLGENDE (  of ) om te luisteren. 

 
Opmerking: Stop, Vooruit spoelen/Terugspoelen is alleen beschikbaar 
op uw externe apparaat. 
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ONDERHOUD/JUISTE BEHANDELING 

 

Gebruik van vinyl grammofoonplaten  
! Raak de groeven van de plaat niet aan. Raak grammofoonplaten alleen aan 

de randen of op het label met schone handen. Het aanraken van het 
oppervlak van een grammofoonplaat zal de kwaliteit ervan verminderen.  

! Om een grammofoonplaat schoon te maken, veegt u het oppervlak van de 
grammofoonplaat voorzichtig schoon met een zachte antistatische doek.  

! Bewaar uw grammofoonplaten in hun beschermende hoezen wanneer u ze 
niet gebruikt. 

! Bewaar grammofoonplaten altijd rechtop op hun randen. 
! Bewaar grammofoonplaten niet op een plaats met direct zonlicht, met te veel 

warmte (kachels, fornuizen, enz.), trillingen, veel stof, koude of vochtigheid. 
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Het vervangen van de naald van de draaitafel (Vervangende naald # 
ITNP-S1) 
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. 

 
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. 
 
 
 

Geleidepennen 
(binnenkant) 
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PROBLEMEN OPLOSSEN 

 
 Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing 

! Eenheid schakelt niet 
in. 

! Het apparaat is niet 
aangesloten. 

! Sluit de 
DC-voedingsadapter 
aan op de aansluiting. 

! Er komt geen geluid 
uit de luidsprekers. 

! Het geluidsniveau is te 
laag gekozen. 

! De geselecteerde 
invoerbron komt niet 
overeen met de 
afspeelbron. 

! Pas het geluidsniveau 
aan.  

! Selecteer de juiste 
invoerbron. 

! Ruis/vervorming in 
geluidsweergave. 

! Het apparaat staat te 
dicht bij een tv-toestel 
of een ander storend 
apparaat. 

! Schakel de tv of een 
ander apparaat uit en 
verplaats het 
apparaat. 

A
LG

EM
EE

N
 

! Apparaat reageert 
niet. 

! Dit kan het gevolg zijn 
van externe factoren 
zoals elektrostatische 
ontlading (ESD). 

! Ontkoppel het 
netsnoer en het 
externe 
audioapparaat. Sluit 
het netsnoer na een 
minuut opnieuw aan. 

! Kan naar geen enkele 
zender luisteren, of 
signaal lijkt zwak. 

! De radio is niet goed 
afgestemd op de 
gekozen radiozender. 

! Een nabij tv-toestel 
stoort de 
radio-ontvangst. 

! Stem juist af op de 
gewenste zender. 

! Schakel het storende 
tv-toestel uit. 

FM
-R

A
D

IO
 

! Het geluid is 
vervormd. 

! De antenne is niet 
goed gericht. 

! Richt de antenne 
opnieuw totdat de 
ontvangst verbetert. 

PH
O

N
O

 ! Verminderde 
geluidsprestaties van 
de platenspeler. 

! De draaitafelnaald is 
versleten. 

! Vervang de naald.  
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 Symptoom Mogelijke oorzaak Oplossing 

! Geen geluid. ! Het apparaat is niet 
naar de 
Bluetooth-modus 
geschakeld. 

! Het volume van uw 
apparaat en/of uw 
eenheid gaat niet 
omhoog. 

! Uw apparaat staat te 
ver van de eenheid of 
er is een obstakel 
tussen uw apparaat en 
uw eenheid. 

! Zorg er voor dat het 
apparaat in de 
BT-modus is 
geschakeld. 

! Plaats uw 
Bluetooth-apparaat 
dichter bij het 
apparaat. 

! Verhoog het 
geluidsniveau op uw 
draagbare apparaat 
en/of dit apparaat. 

! Schakel uw 
Bluetooth-apparaat en 
eenheid UIT. Zet ze 
vervolgens beide 
AAN. 

! De geluidsweergave 
bevat veel ruis.  

! De afstand tussen dit 
apparaat en het 
andere apparaat is te 
groot. 

! Plaats het andere 
apparaat dichter bij de 
platenspeler. 

B
LU

ET
O

O
TH

 

! Kan niet koppelen 
met een 
Bluetooth-apparaat. 

! Uw apparaat heeft 
geen Bluetooth- 
connectiviteit. 

! De 
Bluetooth-koppeling 
komt niet tot stand. 

! Controleer of uw 
apparaat 
Bluetooth-compatibel 
is. 

! Koppel het andere 
apparaat en dit 
apparaat opnieuw. 
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SPECIFICATIES 

 
ALGEMEEN 
Voedingsadapter ---------------------  DC 5V/1A 
Voedingsvereisten -------------------  5 W 
Stroomuitgang ------------------------  2 × 2W 
Grootte ----------------------------------  12,7" (322 mm) B × 11,4" (290 mm) D × 5,2" 

(132 mm) H 
Gewicht ---------------------------------  
Bedrijfstemperatuur ----------------- 

4,5 lbs (2kg) 
5 °C - +40 °C 

 
 
FM-RADIO 
Bereik------------------------------------  88 tot 108 MHz 
 
 
PLATENSPELER 
Toerentallen ---------------------------  33-1/3 RPM, 45 RPM en 78 RPM 
 
 
BLUETOOTH 
Bluetooth-versie ----------------------  Bluetooth V4.0 
Bluetooth-profielen-------------------  A2DP, AVRCP 
Bluetooth-frequentiebereik---------  2.402 tot 2.480GHz 
Bluetooth-zendvermogen ----------  ≤1.2dbm 
Werkafstand ---------------------------  10 meter (33 voet) 
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WEEE- EN CE-VERKLARINGEN  

 
Conformiteitsverklaring 
 

 

Dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante 
bepalingen van de hieronder genoemde regelgeving.  
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 EU-conformiteitsverklaring downloaden van 

www.victrola.com/eudoc 
  

 

De nieuwe Herschikte AEEA-richtlijn (Richtlijn 2012/19/EU van het 
Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende afgedankte 
elektrische en elektronische apparatuur; AEEA; Engels: 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.  
 
Geproduceerd in China. 
 
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.  


