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ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 

 Apparatuur niet gebruiken in vochtige ruimtes en in de buurt 
van warmtebronnen. 

 Gebruik altijd geautoriseerde / originele accessoires 

 Probeer het apparaat nooit zelf te repareren, maar neem voor 
reparaties contact op met de leverancier, vooral in het geval 
van een beschadigd netsnoer 

 Het kan nodig zijn het apparaat te openen om instellingen te 
wijzigen, of bekabeling aan te brengen. Koppel het apparaat  
in dit geval altijd eerst los van de netspanning  

 

VOORWAARDEN 
Technische veranderingen en veranderingen in het uiterlijk van het 
product onder voorbehoud. STI Telecom® heeft zorgvuldigheid betracht 
alle gegevens overeen te laten komen op het moment van docu-
mentuitgave. Echter, STI Telecom® neemt geen enkele vorm van aan-
sprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegeven aan-
wijzingen, beschrijvingen en afbeeldingen. Distributeurs en handelaren 
zijn geen gevolmachtigden van STI Telecom®  en hebben daarmee geen 
enkele bevoegdheid om STI Telecom®  op welke wijze dan ook juridisch 
te binden, zowel impliciet als expliciet. Deze uitgave is auteursrechtelijk 
beschermd. Het is niet toegestaan om elke verveelvoudiging, zoals 
nadruk, ook uittrekselgewijs en iedere reproductie van afbeeldingen, 
ook in veranderde toestand, zonder schriftelijke toestemming van STI 
Telecom® aan te wenden of te publiceren.  

STI Telecom®, © 2012, is een geregistreerd handelsmerk van STI 
Acoustics®, Stormweg 13, 3222EM Hellevoetsluis, Nederland. 
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INLEIDING 

De VLS901-MP3 is een speciale uitvoering van de standaard VLS901 

monitorbox en is geschikt voor het 

afspelen van MP3 geluidsbestanden, 

opgenomen op een USB-stick. Vooral 

voor senioren is de VLS901-MP3 een 

zeer eenvoudig te bedienen apparaat 

met maar één volumeregelaar + 

aan/uit-schakelaar. Als de USB-stick 

wordt ingeplugd begint de VLS901-

MP3 direct af te spelen. 

UITVOERING  

De VLS901-MP3 bestaat uit een houten luidsprekerbox met eikenfineer afwerking, 

een breedband luidspreker en een versterker met MP3-weergave module. 

WAAR TOEPASSEN? 

 Als alternatief voor de Cassetterecorder 

 Horeca, achtergrondmuziek 

 Slechtzienden, o.a. audioboeken 

 Senioren zonder computer 

 Alternatief voor kerktelefoon, nu de internet inbelfaciliteit is opgeheven  

OPTIE 

De VLS901-MP3 is uit te breiden met een toetsenmodule voor de MP3-speler. 

  =  Vorig nummer 

 ‖ =  Pauze/splelen 

  =  Volgend nummer 

 

ANDERE VLS901 UITVOERINGEN 

1. VLS901   Standaard uitvoering met Cinch lijningangen (quasi stereo) 
2. VLS901-TF  Telefoon meeluisterluidspreker (symmetrisch) 

 

Het front van de VLS901-MP3 met een ingeplug-
de USB-stick 
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OPNEMEN 

Het opnemen op een USB-stick kan door middel van een PC of een MP3 Recorder op 
de opnamelocatie, zoals de afgebeelde iKey RM31, die zowel op SD-kaart als USB-
stick op kan nemen.  
 

 
 

DUPLICEREN 

Het dupliceren kan d.m.v. een PC of USB-stick duplicator. De duplicator is handig als 
er direct na de opname een kopie beschikbaar moet zijn. De duplicator is eenvoudig 
door leken te bedienen. 
 

 

                                                           

1  Is Gemini  type DRP-1 geworden 

Eenvoudige USB duplicator type UB300 met één 
Master- en twee Slave-poorten. Met een speciale 
adapter kan de ‘Master’ ook een SD-kaart zijn. 

De iKey RM3 recorder kan in WAV-formaat en 
verschillende MP3-formaten opnemen 


