
Veiligheidsinformatie

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door 
voordat u het product voor de eerste keer 
gebruikt en bewaar de instructies voor 
toekomstig gebruik.
OM BRAND- OF SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN, MAG DEZE STEKKER NIET WORDEN GEBRUIKT IN EEN 
VERLENGSNOER, STEKKERDOOS OF ANDER STOPCONTACT, TENZIJ DE PINNEN ER VOLLEDIG IN KUNNEN 
WORDEN GESTOKEN OM BLOOTSTELLING VAN DE PINNEN TE VOORKOMEN. STEL DIT APPARAAT NIET 
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT, OM BRAND- OF SCHOKGEVAAR TE VOORKOMEN.
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1.Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen.
2.Houd het product buiten het bereik van kinderen en huisdieren om kauwen en inslikken te voorkomen.
3.De bedrijfs- en opslagtemperatuur van het product is van 0 °C tot 40 °C. Een te lage of te hoge 
   temperatuur kan de werking beïnvloeden.
4.Open het product niet, het apparaat kan onderdelen bevatten met dodelijke spanning.
5.Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
6.De directe aansluitbare adapter wordt gebruikt om de stroom volledig af te sluiten en moet dus altijd 
   gemakkelijk bereikbaar blijven. Zorg er dus voor dat er rondom het stopcontact voldoende ruimte is 
   zodat het stopcontact gemakkelijk bereikbaar is.
7.Niet blootstellen aan warmte, water, vocht of direct zonlicht! 
8.Alleen reinigen met een droge doek.
9.Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer volgens deze instructies.

RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN

Het bliksemschichtsymbool
binnenin een gelijkzijdige
driehoek is bedoeld om de
gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van ongeïsoleerde
gevaarlijke spanning binnenin de
productbehuizing, die voldoende
krachtig kan zijn om voor
personen een risico op elektrische
schokken te vormen.

OPGELET: OM HET RISICO OP
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
VOORKOMEN. VERWIJDER DE
BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE)
NIET. GEEN ONDERDELEN
BINNENIN DIE DOOR DE
GEBRUIKER KUNNEN WORDEN
ONDERHOUDEN. LAAT
ONDERHOUD UITVOEREN DOOR
GEKWALIFICEERD
ONDERHOUDSPERSONEEL.

Het uitroepteken binnenin een
gelijkzijdige driehoek is bedoeld
om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke
gebruiks- en
onderhoudsaanwijzingen
(service) in de met het apparaat
meegeleverde documentatie.



10.Niet installeren in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of a
     ndere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
11.Vermijd dat er op het netsnoer wordt gestaan en dat deze wordt afgekneld, met name bij stekkers, 
     stekkerdozen en het punt waar deze uit het apparaat komen.
12.Gebruik alleen de met het product meegeleverde accessoires.
13.Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of als het langere tijd niet wordt gebruikt.
14.Deze bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te 
     waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van 
     het product, die sterk genoeg kan zijn om een risico van elektrische schokken te vormen. Om het 
     risico van elektrische schokken te beperken, mag u het deksel (of de achterkant) niet verwijderen, 
     aangezien er zich binnenin geen onderdelen bevinden die door de gebruiker kunnen worden
     onderhouden. Laat het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
15.Draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 m. De maximale 
     communicatieafstand kan variëren afhankelijk van de aanwezigheid van obstakels 
     (mensen, metalen voorwerpen, muren, enz.) of de elektromagnetische omgeving.
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1.Draaiplateau 
2.Adapter 45-toeren 
3.Toonarm
4.Toonarmlift
5.Toerenschakelaar
6.Auto-stop-schakelaar
7.Cartridge
8.Aan-/uitschakelaar / Volumeregeling
9.Hoofdtelefoonaansluiting
10.DC-voedingsingang
11.RCA-lijnuitgang (R&L)
12.Aux-ingangsaansluiting
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Poten bevestigen

De platenspeler wordt geleverd met eigen poten zodat deze ook alleenstaand kan worden gebruikt. 
De poten kunnen ook worden verwijderd om het op een tafel of boekenplank te plaatsen. Om de 
poten aan de platenspeler te bevestigen, schroeft u elke afzonderlijke poot aan de metalen platen 
onderop het apparaat.

Aanvankelijke installatie

NETAANSLUITING

Zorg ervoor dat de netspanning van uw woning overeenkomt met de bedrijfsspanning van het apparaat. 
Uw apparaat is klaar om te worden aangesloten op een 5V DC adapter.

VERSTERKERAANSLUITING (indien nodig)

Al kunt u naar uw nieuwe platenspeler luisteren via de ingebouwde luidsprekers, u kunt deze ook 
aansluiten op uw bestaande hifi-installatie. Sluit de audioaansluitingen aan op de Lijningang van 
uw mixer of versterker met behulp van een RCA-kabel (niet meegeleverd).
Steek de rode stekker in het R-kanaal.
Steek de witte stekker in het L-kanaal.

Een plaat afspelen
•  Leg de plaat op het draaiplateau. Vergeet, indien nodig, niet de adapter op de platenspindel te plaatsen.
•  Kies de gewenste afspeelsnelheid 33 1/3, 45 of 78 TPM met de toerenschakelaar.
•  Verwijder de beschermkap van de naald.
•  Draai aan de aan-/uitdraaischakelaar, die ook dient als volumeregeling.
•  Laat de toonarmvergrendeling los.
•  Hef de toonarm voorzichtig op.
•  Plaats de naald verticaal over het eerste spoor van de plaat; het draaiplateau begint automatisch te draaien.
•  Laat de toonarm langzaam op de plaat zakken om af te spelen.
•  Wanneer een plaat aan zijn einde komt en de toonarm wordt teruggekeerd naar de toonarmsteun, 
   zal de platenspeler automatisch stoppen.
•  Til de toonarm op en plaats deze op de steun wanneer u klaar bent met luisteren.
•  Plaats de beschermkap terug op de naald en sluit de toonarmvergrendeling.

Opmerking: Als uw plaat stopt voordat de laatste track is afgelopen, zet u de auto-stop-schakelaar op UIT.
Uw plaat zal nu tot het einde afspelen, maar u moet het draaien van de platenspeler handmatig stoppen.

Automatische stop
•  Wanneer een plaat volledig is afgespeeld, kunt u het regelen met de auto-stop-AAN/UIT-schakelaar.
•  Til de toonarm op en plaats deze op de steun wanneer u klaar bent met luisteren.
•  Plaats de beschermkap terug op de naald en sluit de toonarmvergrendeling.



USB, SD, Bluetooth, FM-radio of AUX-ingangsmodus

Druk kort op MODE om te wisselen tussen FM-radio, USB, SD, BT en bestanden opnemen op een 
USB-stick/SD-kaart.

Voor een USD-/SD-opname, dient u eerst een USB-stick of SD-kaart aan te sluiten. Houd MODE 
tijdens het afspelen van een plaat 3 seconden ingedrukt en de opname zal starten terwijl de led 
groen knippert. 

•  Druk op de knop        om een opname te stoppen.
•  Druk op           om de vorige track af te spelen.
•  Druk op           om de volgende track af te spelen.
•  Druk kort op        om de muziek te starten of pauzeren. Houd ingedrukt om de muziek te wissen die 
is opgeslagen op de externe bron. In de opnamemodus indrukken om de opname te stoppen.

Zoek naar “Denver VPR-250” op uw Bluetooth-apparaat om de verbinding tot stand te brengen 
(de verbinding is geslaagd als er een bevestiging klinkt); u kunt vervolgens de toetsen overslaan+, 
overslaan- en start/pauze op uw telefoon gebruiken. Beweeg de toonarm naar het draaiplateau 
om de platenspeler te activeren en het gebruik van Bluetooth te stoppen. 

FM-radio-instellingen

Til de toonarm op, plaats deze op de steun en druk vervolgens op de toets MODE om de 
FM-radiomodus te selecteren. Houd de toets MODE 3 seconden ingedrukt om naar radiostations 
te zoeken en deze automatisch op te slaan. Druk op of om respectievelijk het vorige og
volgende station te selecteren.
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Onderhoud 
DE NAALD VERVANGEN:
- Zie figuren 1-8

push the arm lock to 
release the tone arm.

  take off cap of the 
  cartridge to expose 
  the needle out.

separate the cartridge
    from the socket lightly.

take off the audio lines 
from the cartridge 
completely.

bevestig een nieuwe door in de tegenovergestelde volgorde te werk te gaan, steek de audiokabels er 
dienovereenkomstig in en installeer de cartridge lichtjes in de aansluiting.

OPMERKING: Wees uiterst voorzichtig bij het uitvoeren van deze handeling om schade aan de 
toonarm en audiokabels te voorkomen.

EEN NIEUWE NAALDCARTRIDGE INSTALLEREN:
- Zie figuren 5 & 6

åbn låsen, der holder
tonearmen.

Tag beskyttelseshætten
af nåleforparten for at
blotlægge nålen.

træk forsigtigt nåleforparten
ud fra kontakten.

fjern lydkablerne fra
nåleforparten.

druk de armvergrendeling
in om de toonarm te
ontgrendelen.

haal de kap van de
cartridge af om de
naald bloot te leggen.

haal de cartridge voorzichtig
uit de aansluiting.

maak de audiokabels
volledig los van de
cartridge.



OPMERKINGEN:
 
Wij raden u aan om uw platen schoon te maken met een antistatische doek om er maximaal plezier 
van te hebben en om deze een langere levensduur te geven. We willen u er ook op wijzen dat om 
dezelfde reden uw naald periodiek moet worden vervangen (ongeveer elke 250 uur).

Stof de naald af en toe af met een heel zacht borsteltje met wat alcohol 
(borstel vanaf de achterkant van de cartridge naar de voorkant).

BIJ HET TRANSPORTEN VAN UW PLATENSPELER, NIET VERGETEN:

•  Plaats de beschermkap terug op de naald.
•  Plaats de steunklem in de toonarm.
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Naam of handelsmerk, 
handelsregistratienummer en 
adres van de fabrikant

Shenzhen Shi Guangkaiyuan Technology co., Ltd 
91440300053998927w 
2 Floor, 41 TianSheng Road, TianLiao village,  Guangming, 
Shenzhen, Guangdong, PRC. 

Modelidentificatie

Ingangsspanning

AC-ingangsfrequentie

Uitgangsspanning

Uitgangsstroom

Uitgangsvermogen

Gemiddelde actieve e�ciëntie

E�ciëntie bij lage belasting (10%)

Stroomverbruik bij nullast

GKYPS0100050EU1

AC 100-240V

50/60 Hz

DC 5V 

1A

5W

73.62%

69%

0.05W



Opmerking - Alle producten zijn onderworpen aan wijzigingen zonder enige aankondiging. Fouten en omissies in de 
gebruiksaanwijzing voorbehouden.

                                                 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER A/S

www.denver.eu
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87.5MHz--108.0MHz
Elektrische en elektronische apparatuur bevat materialen, componenten en stoffen die schadelijk 
kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, als de afvalproducten 
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbool, 
zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool betekent dat elektrische en elektronische apparatuur niet 
mag worden afgevoerd met ander huishoudelijk afval, maar afzonderlijk moet worden afgevoerd.

Alle plaatsen hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische of elektronische apparatuur 
kosteloos kan worden ingeleverd bij recyclestations of andere inzamellocaties. In bepaalde 
gevallen kan het afval ook aan huis worden opgehaald. Aanvullende informatie kan worden 
verkregen bij de technische afdeling van uw gemeente.

Hierbij verklaar ik, Denver A/S, dat het type radioapparatuur VPR-250 conform is met 
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden 
geraadpleegd op het volgende internetadres: denver.eu en klik vervolgens op het 
zoekpictogram op de bovenste regel van de website. Type het modelnummer: VPR-250. 
Ga nu naar de productpagina en de RED-richtlijn is te vinden onder downloads/andere downloads.
Bedrijfsfrequentiebereik: 87.5MHz--108.0MHz
Maximaal uitgangsvermogen: 2*2.25W

DENVER A/S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denemarken



DENVER A/         S
Om ega 5A, 

SoeftenDK-8382 
Hinnerup
Denm ark
denver.eu

Contact

Nordics

Headquarter
DENVER A/     S
Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Denm ark

Phone: +45 86 22 51 00 
(Push 2  for support)

E-Mail
For technical questions, please write to:
support@denver.eu

For all other questions please write to:
intersales@denver.eu

Benelux/    France

Phone: +31 348 420 029

E-Mail: support-nl@denver.eu

Spain/Portugal

Portugal:
Phone: +35 1255 240 294
E-Mail: denver.service@satfiel.com

Germ any

Phone: +49 851 379 369 40

E-Mail
service-germ any@denver.eu

Fairfixx Gm bH
Repair and service 
Rudolf-Diesel-Str. 3 TOR 2
53859 Niederkassel 

(for TV, E-Mobility/       Hoverboards/
Balanceboards, Sm artphones & Tablets)

Tel.: +49 851 379 369 69
E-Mail: denver@fairfixx.de

Austria

Lurf Prem ium Service Gm bH
Deutschstrasse 1
1230 Wien

Phone: +43 1 904 3085
E-Mail: denver@lurfservice.at

If your country is not listed above, 
please write an email to
support@denver.eu

DENVER  BENELUX B.V.
Barwoutswaarder 13C+D
3449 HE Woerden
The Netherlands

DENVER AS    SPAIN S.A
C/ Moscú, 1 Pol.Ind.Mas de Tous
46185 La Pobla de Vallbona
Valencia (Spain)

Denver Germany Gm bH 
Service
Gutenbergstrasse 1
94036 Passau

Spain
Phone: +34 960 046 883
Mail: serviciotecnico.denver@denver.eu

“    ”
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