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BESTE KLANT,

Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om dit hoge
kwaliteitsapparaat te kopen. Deze handleiding geeft u
een overzicht van hoe u uw apparaat bedient. U krijgt
veiligheidsinformatie en dat zal ook gebeuren
geïnformeerd over het reinigen van uw apparatuur
het beste. De veiligheids- en bedieningsinformatie
moet strikt worden opgevolgd om ervoor te zorgen
het langdurig en veilig functioneren van het pro-
kanaal. Neem alsjeblieft even de tijd om het
handleiding zorgvuldig. De bedieningsinstructies
moeten op een veilige plaats worden bewaard voor
toekomst referentie, te geven bij wederverkoop.
Vanwege software-updates of technische
ontwikkelingen met derde fabrikanten (bijv. apps),
delen van deze handleiding kan worden bijgewerkt.
Zo nu en dan bezoek dan onze website "www.audio-
block.com“ om te controleren of er up-to-date
gebruiksaanwijzing te downloaden.

Vergelijk hiervoor de status op de voorblad met de
informatie over de Inter-netto. Als u nog meer vragen
heeft over uw apparaat, neem dan contact op met
een geautoriseerde gespecialiseerde leverancier of
ons servicecentrum. In geval van een defect als gevolg
van ondeskundige bediening rantsoen, misbruik of
niet-naleving van de beoordelingsinstructies, houd er
dan rekening mee dat de garantie voor dit defect
vervalt. Bovendien kan geen aansprakelijkheid
worden aanvaard voor opeenvolgende schade. Dit
product is EMC-gecertificeerd en voldoet aan alle
richtlijnen en vereisten regels van de Europese Unie.
CE en RoHS documentatie wordt verstrekt.
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INHOUD



Let op: wijzig dit apparaat niet om het risico van elektrische schokken te vermijden! Het openen
en wijzigen van het apparaat mag alleen uitgevoerd worden door geautoriseerd personeel.

Belangrijke veiligheidsinstructies:
▶ Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.
▶ Dit apparaat mag alleen binnenshuis worden gebruikt.
▶ Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact dat ervoor is bedoeld.
▶ Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan vochtigheid.
▶ Zorg ervoor dat het apparaat niet te dicht bij andere objecten staat
▶ Zorg ervoor dat het apparaat niet in de buurt van een warmtebron staat
▶ Zorg ervoor dat de verbindingskabel niet beschadigd is of zal worden beschadigd

Informatie over het weggooien van oude apparatuur:

Uw product is gemaakt van hoogwaardige en recyclebare materialen. Met dit symbool voldoet
het product aan de EU-richtlijn 2002/96 / EG. Deponeer uw apparaat niet bij het huisvuil, maar
doe dit in een geschikt gescheiden inzameling van materialen. Elektronische apparaten,
accessoires en verpakkingen worden speciaal behandeld plaatsen die voor dit doel zijn bedoeld
en gemarkeerd met borden. Voor meer informatie, waar u deze plaatsen vindt, graag neem
contact op met uw plaatselijke vuilophaaldienst. Houd u alstublieft aan deze verordening om een
  beter milieu te creëren voor onze kinderen.
 

De apparatuur voldoet aan de EU-norm (73/23 / EEG). en vervult het
elektromagnetische compatibiliteit (89/336 / EEG).

Het flitspictogram waarschuwt de gebruiker voor niet geïsoleerde gevaarlijke spanningen in de
behuizing van het apparaat. Deze spanning zou kunnen sterk genoeg zijn om mensen door een
elektrische schok te verwonden. Het uitroepteken zal de aandacht trekken van de gebruiker op
het feit dat de handleiding, die samen met het apparaat wordt geleverd, belangrijke bedienings-
en onderhoudsinstructies.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten. Door een onjuiste behandeling kunnen batterijen
gaan lekken, sterk verhitten, ontbranden, of zelfs ontploffen, kan uw apparaat en uw gezondheid
beschadigen.

Volg deze instructies:
▶ Houd kinderen uit de buurt van batterijen.
▶ Als batterijen zijn ingeslikt, meld dit dan onmiddellijk aan uw arts.
▶ Laad nooit batterijen op (tenzij specifiek vermeld).
▶ Ontlaad batterijen nooit door een hoog vermogen.
▶ Nooit kortsluiting veroorzaken in batterijen.
▶ Stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte, zoals zonlicht, vuur of iets dergelijks.
▶ Demonteer of vervorm batterijen niet. Uw handen of vingers kunnen gewond raken of er kan
batterijvloeistof in komen in uw ogen of op uw huid. Mocht dit toch gebeuren, spoel dan het
getroffen gebied met veel schoon water en informeer onmiddellijk uw arts.
▶ Vermijd sterke schokken en trillingen
▶ Verwissel nooit de polariteit. Zorg ervoor dat de polen Plus (+) en min (-) correct zijn geplaatst,
t / m voorkom kortsluiting.
▶ Reinig indien nodig de batterij- en apparaat contacten voordat u deze plaatst. Meng geen
nieuwe en oude batterijen of batterijen van verschillende typen. Dit kan storingen aan uw
apparaat veroorzaken. Bovendien zou de zwakkere batterij dat doen
ontlading te sterk.
▶ Verwijder alle lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat.
▶ Verwijder de batterijen uit uw apparaat als ze gedurende langere tijd niet zijn gebruikt.
▶ Vervang tegelijkertijd alle lege batterijen in een apparaat door nieuwe batterijen van hetzelfde
type. Als ik jou wilt u de batterijen opbergen of weggooien, isoleer dan de contacten met
plakband.

BEHANDELING VAN BATTERIJEN



Veiligheidsinstructies
Laat elektrische apparaten niet in kinderhanden! Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische
apparaten gebruiken. Houd de verpakkingsfolies ook ver weg van kinderen. Er bestaat gevaar
voor schokken en verstikking.

Veilige positionering
▶ Gebruik het apparaat uitsluitend in droge ruimtes
▶ Als u het apparaat van een koude in een warme omgeving brengt, kan het binnen in het
apparaat vochtig worden. Wacht in dat geval ongeveer twee tot drie uur voordat u het start.
▶ Plaats het apparaat op een stevig en horizontaal vlak oppervlak.
▶ Plaats het apparaat met een afstand van minimaal 10 cm tot de muur.
▶ Dek bestaande ventilatieopeningen niet af.
▶ Vermijd de nabijheid van warmtebronnen, zoals radiatoren, of apparaten met sterke
magnetische velden, zoals luidsprekers.
▶ Plaats geen open vuur, zoals brandende kaarsen, op het apparaat.
▶ Plaats het apparaat niet op gevoelige oppervlakken.

▶ Sluit het apparaat alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk en geschikt geïnstalleerd
stopcontact. Met 230 V ~ 50 Hz.
▶ De netstekker moet gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat het apparaat gemakkelijk en snel van
het lichtnet kan worden losgekoppeld levering, in geval van nood.
▶ Lokaliseer het netsnoer zo dat niemand erover kan struikelen of erop kan gaan staan.
▶ Gebruik geen verlengkabels. Buig de netkabel niet en knijp er niet in.
▶ Trek altijd het netsnoer uit het stopcontact.

Beveiligde verbinding



▶ Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder de antennekabel uit het apparaat als u het
apparaat langere tijd niet gebruikt of als er onweer op komst is.
▶ De netkabel mag tijdens het gebruik niet om het apparaat worden gewikkeld of in aanraking
komen met hete oppervlakken. Voorkom dat er vocht in de behuizing komt.
▶ Raak het apparaat, de netkabel of de netstekker nooit met natte handen aan. Er bestaat
gevaar voor elektrische schokken. Mocht er iets of vloeistof in de behuizing komen, koppel het
apparaat dan onmiddellijk los van de voeding en laat het controleren.
▶ Laat uw apparatuur nakijken door gekwalificeerd personeel voordat u deze opnieuw opstart.
Anders is er de woede van een elektrische schok.
▶ Gebruik het apparaat nooit als het beschadigd is of als de netkabel of de stekkers beschadigd
zijn. Mocht het apparaat beschadigd zijn, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
▶ Open het apparaat nooit. Neem in geval van storing contact op met ons servicecentrum of
een andere gespecialiseerde winkel. 
▶ De afstandsbediening heeft een infrarooddiode Klasse 1.
▶ Kijk niet met optische apparaten in de led.

Veilig gebruik
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Veilig gebruik



Voordat u uw internetradio, streaming functionaliteit of een smartphone-app kunt gebruiken,
heeft u het volgende nodig:
• Een snelle internettoegang.
• Een router, bij voorkeur met WLAN (wireless access point).
• Als uw router geen WLAN biedt, kunt u uw apparaat ook aansluiten via een Ethernet-kabel
• Kies later bij het instellen van het apparaat tussen draadloze (WLAN) en kabelverbinding.
• Als uw draadloze netwerk is ingesteld op Wired Equivalent Privacy (WEP) of Wi-Fi Protected
Access (WPA), heeft u de WEP- of WPA-code nodig, zodat uw internetradio gegevens mee kan
uitwisselen de router.
• Voordat u verder gaat, moet u ervoor zorgen dat uw draadloze netwerk is ingeschakeld en
breedband heeft internet toegang.
• Als u problemen ondervindt bij het aansluiten van uw apparaat op uw router, probeer deze
dan op te lossen door raadpleeg de handleiding van de router.

Voor inbedrijfstelling

Bedieningselementen op het apparaat



4. "Doorsturen" knop: druk op deze knop op de
radio modus en het apparaat zoekt automatisch
de volgende zender. Op cd- en mediaspeler
modus, schakelt het apparaat over naar de
volgende track.

6. 6,3 mm koptelefoonaansluiting.

9. Deksel: Duw om het deksel te openen

11. Kleurendisplay.

1. „CD“ -toets: opent of sluit het cd-doosje. Met de
eerste druk op deze toets wordt het apparaat
verandert naar de bedieningsmodus “CD”.
2. „Replay / pause“ -knop: na een simpele druk, het
apparaat stopt bij pauze, na een herhaalde, het
gaat verder in de replay-modus. Als je er 5
seconden staat het apparaat in de stopmodus. Dit
sleutelfunctie is geldig voor cd- en mediaspelers.
3. „Backward“ -knop: druk op deze knop op de
radio modus en het apparaat zoekt automatisch
de zender ervoor. Op cd- en mediaspeler modus,
schakelt het apparaat naar de vorige track.

5. „Source“ -knop: door herhaaldelijk op deze knop
te drukken, worden de apparaten
achtereenvolgens met de bronnen verbonden.

7. 3,5 mm line-in ingang voor mediaspelers.
8. USB-ingang

10. Disc-compartiment

12. “Menu” -knop: door op deze toets te drukken,
kunt u bereik in het systeemmenu. Houd ongeveer
ingedrukt 2 seconden om naar het scherm voor
leren op afstand te gaan. Hieronder vindt u de
details van de bewerkingen. volg de instructie op
het scherm, A) druk op een toets van de lokale
afstandsbediening, B) en houd er vervolgens een
ingedrukt sleutel van doel-afstandsbediening. een
sleutelfunctie leren
voltooid. Bedien procedure (A) en (B) opnieuw om
een   andere sleutelfunctie te leren.
13. Terug “-knop: druk op deze knop om terug te
keren naar het vorig menu-item.
14. "Clock" -knop: het verandert het display om
weer te geven tijd en datum. Je drukt er nogmaals
op om terug te keren naar de laatste functie.
15. "Power" -knop: druk op deze knop om de
unit aan en uit (Real power disconnector).
16. Weergave van het geactiveerde luidsprekerpaar.
17. Knop om te schakelen tussen luidsprekerpaar A,
B en A + B.
18. Multifunctionele knop: met links / rechts rotatie,
het volume kan worden verhoogd of verlaagd. druk
de menutoets, in de menumodus, de enkele punten
worden geselecteerd door te draaien en
geactiveerd door op de multifunctionele draaiknop
te drukken.
19. PCM | DSP-knop: indrukken om te wijzigen
20. BT Headphone parring: druk op de parring-knop
om een   Bluetooth Headphone / speaker aan te
sluiten.

Bedieningselementen op het apparaat



30. Knop „CD“: opent en sluit de schijflade

1. „Standby“ -knop: schakelt het apparaat naar de „Clock“ -modus, het display toont het
tijd en de datum. Schakel het apparaat in de netto-teller uit om energie te besparen.
2. „Mute“ -knop: schakelt het geluid uit.
3. “A / B” -knop: schakelt de uitgang naar de luidsprekerboxen A, B of beide.
4. Bedrijfsmoduskeuzeknop: • IR start de internetradio • Media / USB (SPOTIFY): start
de mediaspeler of USB-weergave. Druk er nogmaals op om over te schakelen naar
Spotify modus. • DAB start de DAB + radio-ontvangst. • FM start de FM-radio-ontvangst.
• TV / AUX1 AUX2 - deze knop activeert alle externe ingangen op het achterpaneel.       
 • BT:Door op te drukken wordt de Bluetooth-modus geactiveerd. • Phono: activeert de
phono aan de achterkant ingang (platenspeler) • DISC: start de Disc-modus. • OPT:
meerdere keren indrukken schakelt de optische ingangen in van 1-3 • COA: activeert
de achterzijdige coaxiale ingang - rance.
5. „Line-In“ -knop: activeert de voorste connector achter de magnetische afdekking.
6. „Info“ -knop: druk op deze knop om FM, DAB +, internetradio en mediaspeler te
selecteren aanvullende informatie kan worden opgevraagd.
7. Pijl omhoog: in FM-modus om de frequentie in 0,05 MHz te verhogen. In menu naar
selecteer de verschillende punten.
8. Pijl naar links: om naar de vorige instelling in het menu te gaan.
9. Pijl naar rechts: voor toegang tot geselecteerde functies in het menu.
10. Pijltje omlaag: in FM-modus door de frequentie in stappen van 0,05 MHz te
verminderen. Naar selecteer de verschillende punten in het menu.
11. „P“ -toets: roept vooraf ingestelde zenders op of slaat ze op in de radiomodus.
Proef „Menu“:
12. „Menu“ -knop: geeft het systeemmenu weer.
13. "Play" -knop
14. Balance ”-knop: verplaatst de luidsprekerbalans naar links
15. "Balans" -knop: verplaatst de luidsprekerbalans naar rechts
16. Knop „Volume +“: verhoogt het volume
17. „Volume“ -knop: verlaagt het volume
18. Knop "Pauze"
19. „Stop“ -knop
20. „Terug“ -knop: in de radiomodus zoekt het apparaat de vorige onderste zender.
In de cd- en mediaspelermodus springt het apparaat naar het vorige nummer.
21. Toets „Doorsturen“: in de radiomodus zoekt het apparaat de eerstvolgende hogere
zender. In de cd- en mediaspelermodus springt het apparaat naar de volgende track.
22. Toets „Snel terugspoelen“: alleen in cd-modus.
23. Toets „Vooruitspoelen“: alleen in cd-modus
24. Knop „Tone“: activeert de instellingen voor hoge en lage tonen. Om het volume aan
te passen, gebruikt u de VOL- / VOL + knoppen.
25. "SUR" -knop: druk op deze knop om de verschillende digitale geluidsoptimalisatie te
wisselen.
26. Toets „RAN“: schakelt de willekeurige weergave tijdens cd-weergave in / uit.
27. „REP“ -toets: schakelt over naar automatisch afspelen tijdens cd-weergave.
28. Knop „1 - 10“: in radiomodus, roept opgeslagen zenders op en in cd-modus, het
kiest de afzonderlijke stukken van de cd.
29. „SCAN“ -toets: zoekt automatisch naar alle beschikbare stations in DAB + -modus.

DE AFSTANDSBEDIENING



10. Tv-ingang: om een   tv-toestel aan te sluiten.

Verbindingen op het apparaat
1. Netaansluiting: de netaansluitkabel
mag geen beschadigingen of defecten vertonen.
2. waarschuwingen
3. Luidsprekeraansluiting A: controleer of het
juiste aansluiting van plus en min!
4. Luidsprekeraansluiting B: zorg ervoor dat het
juiste aansluiting van plus en min!
5. Typeaanduiding en elektrische
stroomspecificaties.
6. Optische ingangen 1-3: sluit hier een optische
digitale ingang aan
kabel.
7. Coaxiale ingang: sluit hier een coaxkabel aan.
8. Pre-Out Output-aansluiting: om een   andere aan
te sluiten
versterker of een subwoofer.
9. Rec-Out-aansluiting: om een   opnameapparaat
aan te sluiten.

21. Video-uitgang

11. AUX1 en AUX2 ingangsaansluiting: om een
extra apparaat.
12. Phonon-ingang: voor het aansluiten van een
platenspeler
met MM-systeem.
13. Aardingsschroefverbinding: om een   aarde aan
te sluiten
kabel voor platenspeler.
14. DAB + / FM-antenneaansluiting
15. Lan-connector voor RJ-45-stekker (Ethernet)
16. Bluetooth-antenneverbinding
17. WLAN-antenne-aansluiting
18. Keuringsmerktekens en
verwijderingsinstructies.
19. USB 2
20.HDMI-uitgang

AANSLUITINGEN OP HET APPARAAT



▶ Sluit de FM / DAB + -kabelantenne aan op het apparaat.
▶ Sluit uw luidsprekers aan. U kunt de schroefverbinding losmaken en het gestripte kabeleinde
aansluiten of de luidsprekerkabels met banaanstekkers rechtstreeks in de aansluitingen steken.
Ze kunnen op de CVR-200 worden aangesloten met twee verschillende luidspreker paren, één
paar op de "A" op de gemarkeerde aansluitingen en één op de terminals met het label "B". Zorg
ervoor dat u de juiste polariteit heeft van de positieve (rood) en negatieve (zwart). Als u twee
paar luidsprekers parallel aan "A" en "B" wilt aansluiten, moeten beide luidspreker paren
minimaal 8 ohm hebben.
▶ Als u extra invoerbronnen nodig heeft, zoals van het tapedeck, de tv, de dvd-speler, de
satellietontvanger of disc-spelers, sluit u deze apparaten aan op de overeenkomstige ingang van
de CVR-100 met behulp van geschikte kabels. Hiervoor beschik je over 3 analoge ingangen (TV,
AUX, DVD), 1 analoge Phono-ingang met een voorversterker voor platenspelers met MM-
systeem (sluit deze eventueel aan op een beschikbare aardingskabel met de aardingsschroef-
verbinding) en vier digitale aardingskabels (3x optisch en 1x coaxiaal) zijn beschikbaar. Daarnaast
is aan de voorzijde ook nog een analoge line-in aansluiting voorzien.
▶ Als u een extern apparaat gebruikt om de signaalbronnen van uw CVR-200 op te nemen, sluit
dit apparaat dan aan op de REC-OUT-aansluiting. Deze uitgang zendt een ongereguleerd signaal
uit zonder volumeregeling of geluidsregeling van de CVR-200.
▶ Als u een andere (high-end) versterker of een actieve subwoofer op de CVR-200 wilt
gebruiken, sluit deze dan aan op de pre-out-aansluitingen van de CVR-200. Deze output zendt
een signaal uit van de CVR-200, beïnvloed door volume- en toonregeling.
▶ Installeer de meegeleverde WLAN-antenne als u uw CVR-200 draadloos via een bestaand
WLAN met internet verbindt.
▶ Als u uw CVR-200 via Ethernet (bekabeld) met internet verbindt, sluit dan uw router met
behulp van de RJ-45-kabel aan op de Ethernet-aansluiting van de CVR-200.
▶ Sluit de stroomkabel aan op het apparaat en op een stopcontact.

ONTWERP VAN HET APPARAAT



Nadat u uw apparaat veilig heeft geïnstalleerd en alle bedrading heeft uitgevoerd, kunt u uw
CVR-100 voor de eerste keer inschakelen. Houd uw wachtwoord (WEP of WPA) en, indien nodig,
uw netwerkidentificatie (SSID) gereed voor een mogelijke WLAN-installatie. Na het inschakelen
start de CVR-200 in CD-modus.

▶ Bevestig de vraag na het starten van de apparatuur assistent-wizard met "Ja", druk op de
pijltjestoetsen van de afstandsbediening tot "Ja" oplicht en bevestig met de toets "Enter"
▶ Kies het gewenste tijdformaat, 12 uur of 24 uur weergave en bevestig met de toets „Enter“.
▶ Kies in de volgende stap „Update van DAB“ (aanbevolen) en bevestig.
▶ Elke keer dat het wordt gestart, zal uw CVR-200 in de toekomst automatisch de informatie
naar deze bron herstellen tijd en datum.
▶ Selecteer voor de volgende tijdzone-instelling voor Duitsland UTC +1: 00. Selecteer voor
andere locaties de juiste tijdzone en bevestig.
▶ Geef bij de volgende instelling aan of uw locatie momenteel zomertijd heeft en vervolgens
„AAN“ zou de juiste invoer zijn
▶ Bij de volgende vraag „Netwerk verbonden houden?“ Moet deze met „Ja“ worden bevestigd
om dit te voorkomen onderschepping en streaming problemen.
▶ Kies bij het kiezen van een WLAN-regio "Het grootste deel van Europa".
▶ Het begint nu een WLAN-verbinding te zoeken en toont u alle gevonden WLAN-netwerken
(SSID) in uw omgeving. afronding. Selecteer uw WLAN-netwerk. Als uw WLAN niet verschijnt, kan
dit de volgende redenen hebben: 

* WLAN-antenne niet geïnstalleerd.
* WLAN-signaal te zwak op de installatie plaats (misschien moet de antenne worden
aangepast aan de router en op de CVR-200 of moet een WLAN-repeater worden gebruikt).
* WLAN SSID onderdrukt op de router, selecteer de ingang "Handmatige configuratie".
* Als u de CVR-200 met een ethernet-kabel op uw router aansluit in plaats van via WLAN,
selecteer "Kabel".

▶ Als uw router WPS ondersteunt, selecteert u “Druk op toets” en drukt u vervolgens op de
betreffende knop op de router. Als alternatief kunt u ook "WPS overslaan" kiezen en vervolgens
het netwerkwachtwoord (WEP of WPA) invoeren. Daarna moet in beide gevallen het apparaat
definitief worden aangesloten.

EERSTE INBEDRIJFSTELLING EN INSTALLATIE 



▶  Als zich een probleem voordoet tijdens het instellen van de Assistent-wizard, of als u liever
handmatig instelt, gaat u als volgt te werk:
▶ Druk op de knop „Menu“ op de afstandsbediening. Gebruik de pijltjestoetsen op de
afstandsbediening om eerst "Systeeminstellingen" te kiezen, daarna "Internet-instellingen",
vervolgens "Handmatige instellingen" en vervolgens "Draadloos".
▶ Kies in de volgende stap „DHCP actief“. Dit is de standaardinstelling van alle conventionele
internet-router en het duurt een lange netwerkconfiguratie * Bevestig de instelling.
▶ Voer nu de naam van uw draadloze netwerk (SSID) in, let op de juiste spelling en het gebruik
van hoofdletters / kleine letters. Bevestig met "OK".
▶ Selecteer het type wachtwoordbeveiliging (meestal WPA2 en AES). Raadpleeg bij twijfel de
handleiding van uw router.
▶ Voer het wachtwoord van uw WLAN-netwerk in, let op de juiste spelling en het gebruik van
hoofdletters / kleine letters. Bevestig met "OK".
▶ Nu moeten de router en uw CVR-200 + zijn verbonden en moet er een internetverbinding
zijn. Op het display verschijnt „Connected“.

HANDMATIGE WLAN-INSTALLATIE

HANDMATIGE INSTALLATIE VAN KABELS (ETHERNET) 
Mocht u geen WLAN-verbinding hebben en de CVR-200 via een kabel (Ethernet) op uw router
aansluiten, ga dan als volgt te werk:
▶ Sluit een vrije Lan-aansluiting aan op uw router en op de Lan-aansluiting op de CVR-200 met
behulp van een Ethernet-kabel (RJ-45)
▶ Druk op de toets „Menu“ op het apparaat of op de afstandsbediening. Kies eerst
"Systeeminstellingen“ en vervolgens „Internet Instellingen ", dan" Handmatige instellingen "en
vervolgens" Kabel "met de multifunctionele draaiknop.
▶ Selecteer vervolgens „DHCP„ DHCP actief “. Dit is de standaardinstelling van alle
conventionele internetrouter en het duurt een langdurige netwerkconfiguratie * Bevestig de
instelling.
▶ Nu moeten de router en uw CVR-200 + zijn verbonden en moet er een internetverbinding
zijn, „Connected “verschijnt op het display

* Mocht u de DHPC-functie op uw router hebben losgekoppeld, selecteer dan "DHPC inactief". In dit geval moet u het
netwerk configureren, de regels en specificaties zouden nu bekend moeten zijn. Voor de configuratie heb je mogelijk
het MAC-adres van je Block-apparaat nodig. Deze vindt u onder Menu / Systeeminstellingen / Internetinstellingen /
Aanpassingsindicator / MAC-adres.



De CVR-200 is uitgerust met een hoogwaardige AB klasse versterker met een vermogen van 2 x
60 watt bij 4 ohm (RMS).
Gebruik de volgende instellingen om het geluid te wijzigen:
      

DE VERSTERKER

Gebruik de "VOL +" en "VOL-" knoppen op de afstandsbediening of de multifunctionele knop op
het apparaat om de volume van uw systeem in het algemeen. Houd er rekening mee dat voor
verschillende signaalbronnen het volume van de CVR-200 kan variëren met de volume-instelling.
Dit is geen defect maar wordt veroorzaakt door verschillende ingangsniveaus van de
aangesloten signaalbronnen.
      

VOLUME

Gebruik de toetsen "L" en "R" op de afstandsbediening om de balans tussen de twee
luidsprekers te veranderen en ga naar centraliseer het geluid in de kamer.
      

BALANS

Om de bas te verhogen of te verlagen, drukt u op „Tone“ op de afstandsbediening tot „Bass“ op
het display verschijnt. Gebruik de „VOL + "En" VOL- "toetsen op de afstandsbediening. Deze
functie wordt na korte tijd gedeactiveerd
      

BAS

Druk zo vaak op „Tone“ op de afstandsbediening, totdat „Treble“ in het display verschijnt. Druk
nu op de „VOL +“ en "VOL-“ -toetsen op de afstandsbediening om het volume te verhogen of te
verlagen. Deze functie deactiveert zichzelf daarna een korte tijd..
      

VOLUME

Druk op de toets „SUR“ Deze toets wordt gebruikt om verschillende digitale geluidsverbeteringen
in te schakelen, zoals "Normal", "Live", "Jazz", "Rock", "Hall“, "Classic“, "Pop“ en "Stadium“, druk
meerdere keren om de verschillende modi te zien. Probeer erachter te komen welke
instelling past het beste bij u, in de modus „Normaal“ is deze functie gedeactiveerd
      

DSP-instelling (Digital Sound Processing):



U kunt genieten van uw FM-radio met de meegeleverde FM- en DAB + -ontvangstcombinatie,
maar ook met een huisantenne of een kabelaansluiting (adapter wordt meegeleverd). U kunt de
FM-radio activeren met de afstandsbediening, door op de "FM" -knop te drukken en door op
"Source" op het apparaat te drukken.
      

DE FM-RADIO

▶ Druk op de toets "Scan" op de afstandsbediening. De tuner zoekt nu naar de volgende
beschikbare zender
▶ Als u deze zender als favoriet wilt opslaan, drukt u op de „P“ -toets op de afstandsbediening,
selecteert u met de pijltoetsen een beschikbaar geheugen en houdt u „Enter“ ingedrukt tot de
mededeling „opgeslagen“ verschijnt. Nu hebt u toegang tot dit station door op de receptieve
toets op het numerieke toetsenbord van de afstandsbediening te drukken. je bent ook in staat
om geheugenstations die op elk moment zijn opgeslagen te overschrijven met nieuwe stations.
▶ Herhaal stap 1-2 totdat u alle gewenste zenders heeft opgeslagen of totdat de frequentie
eenmaal is doorlopen. U kunt maximaal 10 stations als favorieten opslaan.
▶ Gebruik het kleine gele pictogram voor ontvangstkwaliteit in de rechter benedenhoek van het
display om uw antenna optimaal.
      

EERSTE INSTALLATIE

▶ Druk op de toets "FM" op de afstandsbediening om de radio te starten.
▶ U kunt uw opgeslagen zender op elk moment oproepen met het numerieke toetsenbord van
uw afstandsbediening.
▶ De radio beschikt over RDS, het verkrijgt actuele informatie over het programma, bijv. titel,
genre, etc. (afhankelijk van de zender). U kunt meer informatie krijgen door op de knop "Info" op
uw afstandsbediening een of meerdere keren.
▶ Door op de "linkerpijl" op de afstandsbediening te drukken, krijgt u toegang tot aanvullende
instellingen op het apparaat: Scan-instellingen: "Alleen sterke zenders“ - Ja / Nee
▶ Audio-instellingen: "Mono Only“ Ja / Nee (selecteer „YES“ voor sterk klinkende stations).
Met de toetsen "Vooruit“ en "Terug“ kunt u de frequentieband naar de volgende hoger of lager
beschikbare zender schakelen.

* Houd er rekening mee dat een DAB + -ontvangst momenteel niet mogelijk is via een
kabelverbinding omdat de DAB-Bouquet momenteel niet in het kabelnetwerk wordt gevoerd.
      

DAGELIJKSE GEBRUIK



U kunt uw DAB + -radio zowel met de meegeleverde combinatieantenne voor FM- en DAB + -
ontvangst als met een huisantenne bedienen. Een verbinding met het kabelnetwerk is
momenteel niet mogelijk, omdat de DAB + zenders helaas niet gevoed worden. U kunt de DAB +
-radio activeren met de afstandsbediening, "DAB" -knop, maar ook door herhaaldelijk op de
"Source" -knop te drukken.
      

DE DAB+ RADIO

▶ Druk op de „DAB“ -toets op uw afstandsbediening. Het begint automatisch met zoeken. Nadat
het zoeken is voltooid, worden alle gevonden zenders op het display weergegeven.
▶ Gebruik de pijltjestoetsen op de afstandsbediening om de gewenste zender te selecteren en
bevestig met „Enter“. Als u deze zender als favoriet wilt opslaan, drukt u op de "P" -toets op de
afstandsbediening, kiest u a met de pijltjestoetsen voor een vrije opslagruimte en drukt u op
"Enter" tot de melding "opgeslagen" op het display verschijnt. U kunt dit station nu bedienen
door op de betreffende knop op het numerieke toetsenbord op de afstandsbediening te
drukken. Op deze manier kunt u altijd het eens bezette zendergeheugen overschrijven.
▶ Druk op de knop met de pijl naar links op de afstandsbediening om terug te keren naar de
lijst. Herhaal stap 2-3 totdat u alle gewenste zenders heeft opgeslagen. U kunt maximaal 10
kanalen als favorieten opslaan.
▶ Gebruik het kleine gele pictogram voor ontvangstkwaliteit in de rechter benedenhoek van het
display om uw antenne optimaal uit te lijnen.
      

INITIËLE SETUP:

BIJ DAGELIJKS GEBRUIK:
▶ Start de DAB + radio met de „DAB“ -toets op uw afstandsbediening.
▶ U kunt het numerieke toetsenbord van uw afstandsbediening gebruiken om opgeslagen
stations op te halen.
▶ De DAB + radio beschikt over digitale tekstfuncties die op het display worden weergegeven.
Door op „Info“ te drukken toets op uw afstandsbediening een of meerdere keren, kunt u
afhankelijk van de transmitter. Druk op „Enter“ om de weergave naar volledig scherm te
schakelen.
▶ Nadat u op de afstandsbediening op de knop met de pijl naar links heeft gedrukt, keert u
terug naar de volledige zenderlijst.
▶ Druk tweemaal op de toets „pijl naar links“ op de afstandsbediening om andere instellingen
op het apparaat op te roepen. De DRC-functie
tie is niet populair in Duitsland omdat de DAB + zenders dit niet ondersteunen, de functie
"Invalid verkorten “verwijdert niet ontvangbare zenders, bijv. na een verhuizing.
▶ Gebruik de toetsen „Vooruit“ en „Terug“ om de zender naar de volgende hogere of lagere
zender te wisselen
      



Als u uw CVR-200 zoals beschreven met internet heeft verbonden, ontvangt u internetradio
zonder verdere instellingen. Uw internetradio wordt automatisch verbonden met een van de
grootste databases met internet zenders, met meer dan 25.000 zenders en podcasts
wereldwijd. U krijgt toegang tot de internetradio door op de toets "IR" op de afstandsbediening
te drukken of door herhaaldelijk op de toets "Source" op het apparaat te drukken.
      

DE INTERNETRADIO



BIJ DAGELIJKS GEBRUIK:
Start de internetradio met de toets "IR" op uw afstandsbediening.

Zenders selecteren:
▷ Door op de knop „Menu“ op de afstandsbediening te drukken en „Last listened“ te selecteren,
verschijnt het display laat je alle laatste stations zien waarnaar je hebt geluisterd.

▷ Druk op de toets "Menu" op de afstandsbediening en kies selecteer "Station list / My Favorite"
en het display toont u alle zenders die u als favoriet heeft gemarkeerd. Markeer ze als favoriet
zodat u ze snel weer kunt terugvinden. Om de zender als favoriet te selecteren, drukt u gewoon
lang op "Enter" op de afstandsbediening of houdt u de multifunctionele knop op het apparaat
ingedrukt. Een onbeperkt aantal kan als favorieten worden opgeslagen. Als u een van de
favorieten wilt verwijderen, selecteert u deze met de multifunctionele knop op het apparaat en
houdt u deze ingedrukt totdat het apparaat vraagt   of de zender uit de lijst met favorieten moet
worden verwijderd.

▷ Als u op de knop "Menu" op de afstandsbediening drukt en "Kanalenlijst / Lokaal Duitsland"
selecteert, worden alle Duitse stations weergegeven, ofwel elke beschikbare zender, alleen de
meest populaire of gesorteerd op genre.

▷ Door op de knop "Menu" op de afstandsbediening te drukken en "Kanalenlijst / station" te
selecteren, worden alle beschikbare stations wereldwijd weergegeven, gesorteerd op land,
genre, populaire stations of nieuwe stations. U heeft ook de mogelijkheid om een   zender te
zoeken door de naam in te voeren. Net zoals beschreven in de FM- of DAB + -functie, behalve in
"Favorieten", kunt u ook stations opslaan in het nummerblok van de afstandsbediening.
De radio beschikt over digitale tekstfuncties; up-to-date informatie over het programma, zoals
titel, genre, enz., verschijnt op het display. Door een of meerdere keren op de knop „Info“ op uw
afstandsbediening te drukken, krijgt u afhankelijk van het station meer informatie.
      



DE MEDIASPELER (USB-POORT AAN DE VOORKANT) 
U kunt een verwisselbare schijf (bijv.USB-stick of USB-harde schijf) aansluiten op de USB-
voorkant poort van uw CVR-200. Dit geheugenmedium moet FAT 32 geformatteerd zijn om door
de CVR-200 gelezen te kunnen worden. Afhankelijk van de fabrikant van het opslagmedium, kan
dit mogelijk beperkt zijn in zijn grootte. De CVR-200 herkent MP3-, WMA- en FLAC-bestanden
met een maximale bemonsteringsfrequentie van 48 KHz bij 16 bit (FLAC) en 320 Kbit / s (MP3 en
WMA). Om de USB-mediaspeler te activeren, drukt u op de „Media / USB“ -toets op de
afstandsbediening, of u drukt gewoon meerdere keren op de toets "Source" op het apparaat. 

Selecteer „USB Play“ in het weergegeven menu om muziek af te spelen vanaf uw aangesloten
opslagmedia. De CVR-200 toont de inhoud van de medium op het scherm. Binnen de lijst kunt u
navigeren met behulp van de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening, druk op "Enter" om de
gewenste tracks of mappen te kiezen en af   te spelen. Om uw eigen afspeellijst te maken, moet u
een muziekstuk op de stick en houd vervolgens de multifunctionele knop op het apparaat even
ingedrukt of druk gewoon op de „Enter“ -toets op de afstandsbediening. Hiermee wordt het
muziekstuk aan uw afspeellijst toegevoegd. De USB-functie is geschikt om aanvullende
informatie over opgeslagen liedjes uit te lezen. Bijv. lees mp3-tags. Door op de „Info“ -toets op
uw afstandsbediening een of meerdere keren, kunt u deze informatie afhankelijk van het
bestand ophalen.

Extra functies in het mediaspeler-menu:
▶ Herhalen: wanneer de functie is ingeschakeld, worden afzonderlijke tracks, afspeellijsten of de
volledige inhoud afgespeeld.
▶ Shuffle: wanneer de functie is geactiveerd, worden tracks afgespeeld in een afspeellijst of
wordt de volledige inhoud weergegeven afgespeeld volgens het willekeurige principe.
      



DE MEDIASPELER (DLNA)
Uw nieuwe CVR-200 is DLNA (Digital Living Network Alliance) gecertificeerd. 
Dit betekent dat je volgens de DLNA-standaard toegang hebt tot de respectievelijke
muziekbronnen in je thuisnetwerk. 

Als u uw CVR-200 op uw router heeft aangesloten en een USB-poort heeft, hebt u toegang tot
de NAS-functionaliteit (Network Attached Storage). 
Sluit gewoon een standaard USB-harde schijf aan op uw router en schakel NAS-functionaliteit in
de configuratie in of sluit een NAS-schijf aan op uw netwerk. 
Raadpleeg bij problemen of als u meer informatie nodig heeft over de NAS-functionaliteit van uw
router, de handleiding van de router voor hulp. Je kunt de gewenste tracks of mappen op deze
harde schijf of NAS-schijf afspelen. 

Dit is gewoon de beste manier om een   uniforme DLNA-mediaserver voor al uw huishoudelijke
apparaten te installeren. 
Druk nu op de toets „Media / USB“ op de afstandsbediening om de mediaspeler te activeren.
Selecteer „Shared Media“ in het weergegeven menu om een   lijst te zien van alle media-server-
geschikte apparaten op uw netwerk. Kies je geïnstalleerde mediaserver en selecteer vervolgens
de optie "Muziek".

De inhoud van uw harde schijf wordt voorgesorteerd weergegeven volgens verschillende criteria,
bijvoorbeeld "Artiesten", "Albums", "Alle nummers", "Genres" of "Volgorde". 
De kwaliteit van deze sortering is direct gerelateerd aan de kwaliteit van de opgenomen data op
de harde schijf; als de mp3-tags ontbreken, worden de nummers niet goed voorgesorteerd.
Binnen de lijst kunt u navigeren met behulp van de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening,
druk op “Enter” om de gewenste nummers of mappen te kiezen en af   te spelen.

Om uw eigen speellijst op de CVR-200 te maken, drukt u op de toets „Enter“ op de
afstandsbediening. Deze huidige track wordt aan je afspeellijst toegevoegd.
De mediaspelerfunctie kan aanvullende informatie over opgeslagen liedjes voorlezen. Bijv. lees
mp3-tags. Door één of meerdere keren op de „Info“ -toets op uw afstandsbediening te drukken,
kunt u deze informatie opvragen, afhankelijk van het bestand.

De DLNA-mediaspeler leest mp3-, WMA- en FLAC-bestanden tot een maximale streamgrootte
van 1,5 MBit / s. Andere bestandsindelingen tijdens het streamen kunnen van veel routers met
NAS-functionaliteit rechtstreeks naar het CVR-200-formaat worden geconverteerd.

Lees ook de gebruiksaanwijzing van uw router.
      



MUZIEK STREAMEN
Het "streamen" van muziek in de thuisomgeving betekent de overdracht van muziekgegevens
van een extern apparaat zoals een computer, tablet-pc of smartphone naar een speler, zoals uw
CVR-200. Voorwaarde is dat deze apparaten zich in hetzelfde netwerk (WLAN of LAN) bevinden.
We introduceren kort u hier naar de meest voorkomende oplossing voor het streamen van
apparaten:
      

Apple®-pc (Mac OS X®) 
▶ Het gebruik van de Airplay®-functie van iTunes® is niet mogelijk met de CVR-200.
▶ Desondanks kunt u streamen met de Apple Macintosh®: installeer een streaming-server, bijv.
de gratis software „Serviio®“ * (Http://serviio.org/download) en start deze. Via de functie „Media
/ USB - Gedeeld Media “vindt u nu een Serviio®-server, waarmee u toegang krijgt tot alle muziek
van uw Apple Mactosh. Raadpleeg bij problemen of voor meer informatie de installatie-
handleiding van Serviio®.
      

Windows® Pc
▶ Een streamingfunctie is geïntegreerd in de Windows Media Player® * upversie 8,
▶ Activeer dit a.u.b. (zie de gebruikershandleiding van Windows Media Player®): u kunt dan de
functie „Media / USB - Gedeeld Media-functie om toegang te krijgen tot elk nummer van de
Windows Media Player. Bij problemen Voor verder informatie lees de gebruiksaanwijzing van
Windows Media Player.
      

▶ Lees de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor de app „UNDOK ™“ om te leren hoe u de
muziek van uw Android-apparaat op de CVR-200. Veel moderne Android-toestellen beschikken
al over een functie om muziek af te spelen op een DLNA-apparaat. Deze moeten meestal als
mediaserver op uw Android-apparaat worden gedeeld.
Lees ook de gebruiksaanwijzing van uw Android-apparaat.
      

Streamen vanaf smartphone of tablet-pc (Android®)

▶ Lees de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor de app „UNDOK ™“ om te weten hoe u de
muziek afspeelt vanaf uw iOS-apparaat op de CVR-200. Om ervoor te zorgen dat de app
„UNDOK ™“ toegang krijgt tot de library van b.v. ITunes®, je moet een app hebben, bijv. het
gratis „media: connect“ geïnstalleerd en eerder gestart.
      

Streamen vanaf iPod®-, iPhone®- of iPad®-apparaten of tablet-pc (iOS®)

Streamingdiensten
Op dit moment zijn er een groot aantal streamingdiensten met de meest verschillende
technologieën in de markt. Als u het op uw CVR-200 wilt gebruiken, verbindt u uw CVR-200
eenvoudig via Bluetooth met uw mobiele telefoon, tablet of pc. Selecteer het als
uitvoerapparaat.
      
* Audioblock GmbH kan helaas niet de volledige functionaliteit of nauwkeurigheid van de beschrijvingen van
softwarefabrikanten van derden garanderen.
Deze zijn onderhevig aan voortdurende ontwikkelingen of veranderingen die niet door Audioblock GmbH kunnen
worden beïnvloed.
      



Connect (Spotify) gebruiken
Om Connect te gebruiken heb je Spotify Premium nodig. Details zijn te vinden op de bijgevoegde
flyer.
▶ Maak met uw nieuwe apparaat verbinding met hetzelfde draadloze netwerk dat ook uw
telefoon, tablet of pc verbindt (meer informatie vindt u in de bedieningsinstructies).
▶ Open de Spotify-app op uw mobiel, tablet of pc en speel een nummer af. Als u de app op uw
telefoon gebruikt, tik op de afbeelding naar het nummer in de linkerbenedenhoek van het
scherm. Tablet- en pc-gebruikers ga naar stap 4.
▶ Tik op het pictogram Verbinden.
▶ Selecteer uw apparaat in de lijst.

Als dit niet wordt aangegeven, zorg er dan voor dat het is verbonden met hetzelfde draadloze
netwerk als uw telefoon, tablet of pc. 

Klaar! Veel plezier met het luisteren naar muziek!
      

Als je een iPhone®, iPod® of iPad® hebt, ga dan naar de Apple App Store® en zoek naar de
term "undok". Belangrijk: selecteer vooraf „iPhone-apps“! Als je een Android-apparaat (tablet-pc
of smartphone) hebt, ga dan naar Google’s Play-Store® en zoek naar de term "undok". Installeer
de gevonden gratis app op uw mobiele apparaat. Belangrijk: om uw CVR-200 te bedienen,
moeten de smartphone / tablet en de CVR-200 geregistreerd zijn in hetzelfde WLAN netwerk en
de CVR-200 moeten ingeschakeld zijn!
▶ Start nu de app „UNDOK ™“. De app zoekt naar alle DLNA-compatibele apparaten in het
WLAN.
▶ Kies uw CVR-200 uit de gevonden apparaten.
▶ Uw CVR-200 is nu verbonden met de app „UNDOK ™“ en u kunt het apparaat bedienen:
Functie „Bron“: selecteer de gewenste bron uit de beschikbare signaalbronnen.
▶ "Browse" -functie: de vele opties van de signaalbron kunnen hier worden geselecteerd,
afhankelijk van de geselecteerde signaalbron. Voor een overzicht van de functies kunt u in de
handleiding het desbetreffende hoofdstuk opzoeken signaalbronnen.
▶ "Now running" -functie: geeft informatie en covers (indien beschikbaar) voor de momenteel
afgespeelde track of Radio zender.
▶  Extra functies „Instellingen“: met dit menu kunt u het apparaat in- en uitschakelen, het geluid
wijzigen in instellingen, beëindig de app en maak verdere instellingen.
      

Afstandsbediening met de app "UNDOK ™" *

* Voor deze app extra functies, bijv. lees voor het configureren van multiroom-systemen de bijgevoegde „UNDOK ™“
handleiding.

      



Externe afstandsbedieningen aanpassen
Uw CVR-200 kan de codes van andere afstandsbedieningen leren, bijv. van een tv-
afstandsbediening. Ga verder als volgt:
• Druk gedurende 3 seconden op de toets „Menu“ op het apparaat, waarna het apparaat in de
leermodus gaat. 
• Op het display verschijnt „Press on Block FB button“. Druk op een knop op de
afstandsbediening om een functie over te dragen.
• Het volgende verschijnt op het display: „Code van blok FB geaccepteerd“ en kort daarna
"Please druk op de externe FB-toets “. Druk nu op de knop op de externe afstandsbediening om
de functie op te heffen overgedragen.
• „Sleutelcode is verzonden“ verschijnt op het display. Dan springt het terug naar het vuistpunt.
• Herhaal deze stappen tot alle functies (max. 50) zijn overgedragen naar uw afstandsbediening.
Uitgang de programmering door nogmaals op de knop „Menu“ op het apparaat te drukken. Als u
een sleutel heeft geprogrammeerd onjuist, herhaal alle stappen gewoon met de juiste toetsen,
het apparaat zal de foutieve instellingen overschrijven.
• Om alle programma's te verwijderen, houdt u de toetsen "Terug" en "Enter" op het apparaat
ingedrukt en start u het apparaat volledig.
      

Uw apparaat is uitgerust met een moderne Bluetooth®-interface. Hiermee kunt u elke
Bluetooth®-bron koppelen met de CVR-200. Mogelijke bronnen zijn smartphones (iOS, Android,
Windows Phone), tablet-pc's (iOS, Android, Windows 8) of mediaspelers (iPod, vergelijkbaar) met
Bluetooth®-functie. Externe apparaten verbinden via Bluetooth® Uw apparaat is uitgerust met
een moderne Bluetooth®-interface. Hierdoor kunt u elke Bluetooth-bron met de CVR-200
koppelen. Mogelijke bronnen met Bluetooth-functie zijn smartphones (iOS, Android, Windows
Phone), tablets (iOS, Android, Windows 8) of mediaspelers (iPod, vergelijkbaar). Om de
Bluetooth®-functie te activeren, drukt u op de knop "Source" totdat Bluetooth® op het display
verschijnt, en activeert u vervolgens de Bluetooth-functie op uw externe apparaat. Koppel een
extern apparaat met de CVR-200: Zoek op uw externe apparaat naar Bluetooth-apparaten in uw
omgeving, selecteer uw CVR-200 en begin met koppelen (de apparaten koppelen) In geval van
problemen of als u meer informatie nodig hebt over de bij het koppelen, raadpleeg dan de
instructiehandleiding van het apparaat dat u met uw CVR-200 wilt koppelen. Daarna kunt u de
muziekweergavefunctie van uw externe apparaat activeren en uw CVR-200 zal de muziek
afspelen. Houd er rekening mee dat u alleen bronnen kunt koppelen met de ingebouwde
Bluetooth-functie. Het koppelen van bijvoorbeeld externe luidsprekers aan de CVR-200 is niet
mogelijk!

Verbind uw Bluetooth-headset met de CVR-200
Met de CVR-200 heb je de mogelijkheid om een   bluetooth headset via bluetooth aan te sluiten.
Schakel uw hoofdtelefoon naar de parry-modus. druk op de knop "BT Headphone Parring" op
het apparaat. Druk vervolgens nogmaals op de knop en uw CVR-200 zal nu naar uw Bluetooth-
uitvoerapparaat zoeken. In deze modus maakt de CVR-200 automatisch verbinding. Als u de
parring-modus weer wilt deactiveren, houdt u de toets „BT Headphone Parring“ ca. 1 sec.
Ingedrukt. 3 seconden.
      

Verbind externe apparaten via Bluetooth®



Opzetten en bedienen van multiroom systemen
Om uw CVR-200 te integreren in een systeem met meerdere kamers, bijv. naar de Smartbox 
SB-100 van Audio Block, lees dan de meegeleverde instructies voor de app „UNDOK ™“, die
verplicht is voor de multiroom-functionaliteit en pas beschikbaar is vanaf 01/2016!
      

De optische verbindingen
De achterste optische aansluitingen van de CVR-200 (ook S / PDIF® of TOSLINK®) verwerken
stereo licht- en golfsignalen in digitale vorm (geen Dolby®-surround of iets dergelijks). Deze
aansluitingen zijn bijzonder geschikt voor externe cd-spelers, datarecorders of veel moderne
televisies. Bij de meeste televisies moet eerst de optische audio-uitgang op het tv-menu worden
geactiveerd. Raadpleeg voor de aansluiting de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat. Een
geschikte kabel is verkrijgbaar in een accessoirewinkel.
      

De coaxiale aansluiting
De coaxiale connector aan de achterzijde van de CVR-200 verwerkt elektrische stereo-
audiosignalen (geen Dolby®-surround of iets dergelijks) in digitale vorm. Deze aansluiting is met
name geschikt voor externe cd-spelers, datarecorders of satellietontvangers. Raadpleeg voor de
aansluiting de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat. Een geschikte kabel is verkrijgbaar
in een accessoire-winkel.
      

De AUX-aansluiting
De AUX-connector aan de achterzijde van de CVR-200 verwerkt elektrische audiosignalen van
hoog niveau in analoge vorm. Deze connector is geschikt voor alle externe apparaten met
analoge audio-uitgang. Raadpleeg voor de aansluiting de gebruiksaanwijzing van het externe
apparaat. Een geschikte cinch-kabel is verkrijgbaar in een accessoire-winkel.
      

De TV en DVD-aansluiting
De tv- en dvd-aansluitingen aan de achterzijde van de CVR-200 verwerken elektrische
audiosignalen van hoog niveau in analoge vorm. Deze aansluitingen zijn geschikt voor alle
externe apparaten met analoge audio-uitgang, bijvoorbeeld voor het aansluiten van een tv, dvd-
speler of satellietontvanger met analoge audio-uitgang (bijv. Via de hoofdtelefoon-uitgang van de
tv). Raadpleeg voor de aansluiting de gebruiksaanwijzing van het externe apparaat. Een
geschikte cinch-kabel is verkrijgbaar in de accessoirewinkel.
      

De phono-aansluiting 
De achterste phono-connector van de CVR-200 verwerkt elektrische audiosignalen van hoog
niveau in analoge vorm. Deze aansluiting is geschikt voor platenspelers met MM-systeem
(gebruikelijk), maar niet voor MC-systemen (zeldzaam). Raadpleeg voor de aansluiting de
gebruiksaanwijzing van het externe apparaat. Om brom te voorkomen, sluit u een bestaande
aardkabel aan op de platenspeler en de CVR-200. Een geschikte cinch-kabel van de discspeler
met aarding is verkrijgbaar in de accessoirewinkel.
      



De pre-out output
De pre-out-uitgang aan de achterzijde verzendt elektrische audiosignalen van hoog niveau in
analoge vorm. Deze signalen zullen in geluid en volume niet veranderen na de instellingen die
op de CVR-200 zijn gemaakt. Deze uitgang is bijzonder geschikt voor een extra versterker, bijv.
Een actieve subwoofer in een tweede kamer, of radioluidsprekers, bijv. voor terras of keuken.
      

De Rec-Out-uitgang
De Rec-out-uitgang aan de achterzijde stuurt elektrische audiosignalen van hoog niveau in
analoge vorm. Deze signalen veranderen niet in geluid en volume na de instellingen op de 
CVR-200, maar worden onveranderd verzonden vanaf de respectievelijke signaalbron. Deze
uitgang is met name geschikt voor opnameapparatuur zoals bandrecorder of cassetterecorder.
      

De USB aansluiting
Zie pagina 51 voor een meer gedetailleerde beschrijving van de USB-frontconnector.
      

De line-in connector
De line-in-connector achter de magnetische afdekking aan de voorkant van de CVR-200 verwerkt
elektrische audiosignalen van hoog niveau in analoge vorm. Deze connector is geschikt voor alle
externe apparaten met analoge audio-uitgang, zoals mediaspelers, iPod®, smartphones etc.
(aansluiting via hoofdtelefoon-uitgang). Raadpleeg voor de aansluiting de gebruiksaanwijzing van
het externe apparaat. Een geschikte kabel van 3,5 mm is verkrijgbaar in de accessoirewinkel
      

De Hoofdtelefoon-aansluiting
Op de koptelefoonaansluiting van de CVR-200, die zich achter de magnetische afdekking aan de
voorkant bevindt, kunt u een in de handel verkrijgbare koptelefoon met 6,3 mm jackplug
aansluiten. Een 3,5 mm jack-adapter voor kleinere hoofdtelefoons is verkrijgbaar bij de
accessoirewinkel.
      

De luidspreker uitgangen
De CVR-200 is aan de achterkant uitgerust met twee hoogwaardige vergulde aansluitparen voor
het aansluiten van luidsprekerkabels. Kabels kunnen worden aangesloten via banaanstekkers
die op de kabels zijn gemonteerd (steekmontage) of via de schroefbare aansluitkoppen met de
gestripte luidsprekerkabel (schroefmontage).
      



Korte handmatige schijfmodus Blu-ray-speler
Dit is een korte handleiding voor de eerste ingebruikname van uw nieuwe Blu-ray-speler. Voor
gedetailleerde informatie ga naar www.audioblock.com
      

1. Sluit uw CVR-200 aan op het lichtnet en voltooi de installatiewizard.
2. Verbind de CVR-200 met uw tv.
3. Start uw Blu-ray-speler. U kunt daar naartoe gaan door op „Disc“ op uw afstandsbediening te
drukken. Druk er nogmaals op om je RC in Blu-ray-modus te zetten. Nu zijn de commando's die
boven de selectieknoppen van uw RC staan van toepassing. Met de setup-knop heb je de
mogelijkheid om verschillende systeeminstellingen van je Blu-ray-speler in te stellen.
4. Plaats de schijf. De schijf start automatisch.
5. Met uw RC kunt u individuele manu intems van uw schijf kiezen.
      



Merk op dat de toewijzing van knoppen verandert in Blu-ray-modus door op de schijfknop te
drukken. (Toon nieuws Blu-ray Remote)
De functie is nu aangepast aan de Blu-ray-speler. De omschrijving boven de toetsen is
geactiveerd. Houd er rekening mee dat dezelfde functie van de keuzetoetsen afhankelijk is van
de geplaatste disc. Bijvoorbeeld dat ondertitels of andere features mogelijk niet beschikbaar zijn.
      

1. Resolutie: Druk op deze knop om de resolutie van het tv-scherm te wijzigen.
2. Blu-ray Tastenfelder:
OSC: voor toegang tot het bedieningsmenu op het tv-scherm.
BR MEDIA CENTER: Druk op deze toets om de lijst met Blue-ray-mediabronnen
te openen scherm op tv, bediening samen met bewegende toetsen (links, rechts,
omhoog, omlaag, ok) om de afspeelbron te selecteren binnen Blu-ray Disc, USB.
DISPLAY: Geef op het tv-scherm de huidige status of de schijfinformatie weer.
PROG: Druk op deze toets om het programma TV-scherm te openen en samen te
bedienen met bewegende toetsen (links, rechts, omhoog, omlaag, ok) om het
spelende tracknummer te selecteren. Druk in het Blu-ray bladwijzer-scherm op
deze toets om de bladwijzer te verwijderen.
MARK: Voeg een bladwijzer toe op elk punt tijdens het afspelen van video. Bij het
spelen van de dvd-schijf, houdt u deze toets ongeveer 3 seconden ingedrukt om
te openen bladwijzerlijst.
A-B: Druk op A-B om het afspelen van een door de gebruiker gedefinieerd
gedeelte te herhalen. Als het Blu-ray-schijf met bladwijzerfunctie, druk op deze
toets om de bladwijzer te openen scherm op tv.
ZOOM: Druk tijdens het afspelen van video- of fotobestanden op deze toets om
in te zoomen of zoom uit op de afbeelding. Als de Blu-ray-schijf met bladwijzer-
functie, druk op deze toets om het bladwijzerscherm op de tv te openen.
CLEAR: Om een   invoer te wissen, volgt u de informatie op het tv-scherm om de
handeling uit te voeren.
Blu-ray RM: Als de input-bron Blu-ray Disc is, druk op deze toets om in te
schakelen of schakel de afstandsbedieningsfunctie uit voor Blu-ray-bediening.
AUDIO: selecteer een audiotaal.
SUB-T: Selecteer een ondertitelingstaal op een schijf.

3. TITLE POPUP: Om het titelmenu van een schijf te openen.
4. RETURN: Keer terug naar een vorig weergavemenu.
5. INSTELLING: Om het instellingenmenu te openen.
6. TOP MENU: Om het Blu-ray-spelermenu te openen.
7. GOTO: De schijf begint te spelen op het opgegeven tijdstip.
      

De afstandsbediening in blu-ray-modus



Systeem instellingen
Druk op de knop „Menu“ op uw afstandsbediening of op het apparaat en selecteer het item
Systeeminstellingen. In het volgende menu voert u de volgende instellingen uit:
      
Internet instellingen:
In dit menu kunt u de instellingen wijzigen die u voor uw internetverbinding heeft gemaakt, bijv.
wanneer u de locatie verandert. U kunt ook de assistent-wizard opnieuw starten of de
verbinding handmatig instellen.
      
Taal:
Selecteer de gewenste weergavetaal voor het apparaat.
      
Standaard instellingen:
Door dit item te selecteren en te bevestigen, worden alle instellingen teruggezet naar de
fabrieksinstellingen. Gebruik deze functie als er zich een groot probleem voordoet met de
ontvangst van gegevens van internet of de algemene besturingssoftware van het apparaat. U
moet deze functie ook uitvoeren als u het apparaat wilt doorverkopen. Na het uitvoeren van de
fabrieksinstellingen, een nieuwe start vereist een herstart van de apparaatwizard.
      
Software-update:
De CVR-200 controleert regelmatig of er een update beschikbaar is op internet en wijst erop. U
kunt er vervolgens voor kiezen om de update uit te voeren. U kunt deze functie uitschakelen
(niet aanbevolen) of de besturingssoftware controleren op het updateproces.
      
Installatiewizard:
Door dit item te selecteren en te bevestigen, wordt de installatiewizard gestart. Alle instellingen
die u vervolgens maakt, overschrijven de oude instellingen. U kunt ook de installatiewizard
gebruiken om de tijdinstellingen (zomer- en wintertijd) bij te werken als er problemen optreden
tijdens de automatische omschakeling.
      
Info:
Als u dit punt selecteert en bevestigt, ziet u technische informatie over de geïnstalleerde
softwareversie, de fabrikant-ID van het apparaat en de naam waaronder uw apparaat op het
netwerk verschijnt.
      



Extra comfortfuncties
Druk op de knop „Menu“ op uw afstandsbediening of op het apparaat en selecteer
„Hoofdmenu“. In het volgende menu kunt u naast de reeds bekende signaalbronnen ook
„Snooze“ en „Wekker“ selecteren:
      

Sluimeren:
Selecteer "Snooze" op uw afstandsbediening met de pijltjestoetsen en bevestig met "Enter". De
"Sleep" -indicator verschijnt. Gebruik de pijltjestoetsen om de gewenste tijd in te stellen waarop
het apparaat automatisch overschakelt naar de stand-bymodus. Bevestig uw keuze met „Enter“.
Verlaat dit menu door nogmaals op de knop "Menu" te drukken.
      

Wekker:
Selecteer met de pijltjestoetsen op uw afstandsbediening „Wekker“ en bevestig met „Enter“. Het
menu „Alarm“ verschijnt. U kunt nu twee verschillende alarmen instellen. Bijvoorbeeld b.v. de
eerste wekker. In het volgende menu kun je de wekker in- en uitschakelen, de klok instellen,
kiezen tussen dagelijks, individuele dagen, weekenden, etc., de signaalbron waarmee je wakker
wilt worden en het volume aanpassen. Druk op de knop "Terug" om terug te keren naar het
vorige menu. De alarmfunctie is nu actief.
      

Foutmeldingen en probleemoplossing (netwerk)
BERICHT
      

OORZAAK
      

PROBLEMEN OPLOSSEN
      

Geen verbinding
      

1. Onjuist wachtwoord
2. Correct wachtwoord, geen
contact met de router
      

1. Voer het juiste wachtwoord in
2. Schakel Mac-filter op de router uit
      

Formaatfout
      

Netwerkfout
      

Het bestandsformaat wordt niet
herkend
      

Zorg ervoor dat de stream is gecodeerd in
WMA, MP3 of FLAC met niet meer dan 48
KHz. Als dit niet het geval is, codeer dan
opnieuw.
      

Er is verkeerde informatie
ontvangen van het netwerk
      

De gegevens van de server zijn niet leesbaar,
start eventueel de CVR-100 en de router
opnieuw op
      

Netwerk niet
beschikbaar
      
Netwerk time-out
      

Geen UPnP
gevonden
      

Geen bevoegdheid
      

Update mislukt
      

Problemen met het verbinden van
de router
      

Schakel de router in of start deze opnieuw
      

Geen reactie offline
      

Er is geen UPnP-server gevonden
      

Verkeerde invoer met het
wachtwoord of niet geregistreerd
bij de UPnP-server
      
Software-update mislukt
      

Het geselecteerde station is momenteel niet
beschikbaar, verander de zender
      
Zorg ervoor dat uw mediaserver zich op
hetzelfde netwerk bevindt als uw CVR-100 en
is ingeschakeld.
      
Voer het juiste wachtwoord in.
      

Controleer uw netwerkinstellingen of
probeer het later opnieuw.
      



Foutmeldingen en algemene probleemoplossing

FOUTBESCHRIJVING
      

MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING
      

Geen stroom, hoewel het
apparaat is ingeschakeld
      

- De voedingskabel is niet aangesloten
- Het stopcontact is defect
- De zekering in apparaat is defect - storing moet door een technicus worden verholpen
- De voedingskabel is defect - storing moet door een technicus worden verholpen
      

Geen geluid
      

Geen geluid op een
kanaal
      

Luid gezoem
      

Zwakke bas
      

Vervormd geluid
      

De afstandsbediening
doet het niet
      

Sleutels werken niet
(apparaat of
afstandsbediening)
      
Fout bij de ontvangst
      

Netwerkverbinding is niet
mogelijk
      

- Het apparaat staat helemaal niet aan
- Het volume is te laag
- De luidsprekerkabel is niet goed aangesloten
- Geen ingangssignaal
- De verkeerde invoer is ingesteld op het apparaat
      - De voedingskabel is niet aangesloten
- Het stopcontact is defect
- De zekering in apparaat is defect - storing moet door een technicus worden verholpen
- De voedingskabel is defect - storing moet door een technicus worden verholpen
      
- Een audiokabel is niet goed aangesloten of defect
- De aardingskabel is niet aangesloten op de platenspeler
- Uw apparaat staat te dicht bij een ander apparaat of tv
      

- De fase van de luidspreker is niet correct aangesloten Wijzig +/-
      

- Volume, bas of hoge tonen zijn te hoog ingesteld
- De luidsprekers zijn mogelijk defect
- Er zit een brug (kortsluiting) op de luidsprekerkabel
      
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst
- Zijn de batterijen leeg? Vervang ze door nieuwe
- Richt de afstandsbediening op de ontvanger op het apparaat
- Verwijder alle voorwerpen tussen de afstandsbediening en het apparaat
- Bepaal of de afstand tussen de FB en het apparaat meer dan 8 meter is
      
- Schakel het apparaat uit en vervolgens weer in.
- U kunt ook het apparaat uit het stopcontact halen en weer aansluiten.
(Het apparaat kan worden beïnvloed door externe stroomstoringen)
      

- Het station is niet correct ingesteld
- De antenne is niet goed uitgelijnd
- Start het zoeken naar zenders opnieuw
      

- Het netwerk is momenteel niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw
- De router staat geen enkele poort toe, aangezien het apparaat nog geen adres heeft.
Start de netwerk-wizard
- Controleer de afstand tussen de router en het apparaat
- Wijzig de geselecteerde versleutelingsmethode van de router
- Bepaal of een firewall het apparaat weigert
- Controleer, indien gebruikt, de netwerkkabel
      

Alleen geautoriseerde personen mogen reparaties en ingrepen aan het apparaat
uitvoeren. Gekwalificeerd personeel is gemaakt.
      



Verzorging en reiniging van het apparaat
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het reinigt. Gebruik alleen schone en droge
doeken om uw apparaat schoon te maken. Als het apparaat erg vuil is, kunt u het apparaat
schoonmaken met een vochtige doek en een milde reinigingsvloeistof. Gebruik nooit vloeistoffen
zoals benzine, alcohol, petroleum of andere oplosmiddelen.
      

Transporteer het apparaat
Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing, zodat u het apparaat op de juiste manier kunt
inpakken voor transport of verzending. De originele verpakking is zo ontworpen dat u het
apparaat veilig kunt vervoeren of verzenden. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.
      

Technische Specificaties
Netspanning: AC 230 V / ~ 50 Hz
Stroomverbruik van 350 watt (max.) | Stand-by: <2 watt | Uit: 0 watt

Verbindingen:
▷ Antenne-aansluiting
▷ 3 x stereo-ingangen (RCA), 430 mV
▷ 1x stereo-ingang (phono MM), 5 mV
▷ 1x stereo-ingang (3,5 mm jack), 430 mV
▷ Netwerk: LAN of WLAN, Bluetooth®
▷ 2 x USB-aansluiting
▷ 3 x optische digitale ingang (S / PDIF® of TOSLINK®)
▷ 1 x coaxiale digitale ingang (RCA)

Uitgangen
▷ 6,3 mm koptelefoonaansluiting
▷ Analoge pre-out (RCA)
▷ Analoge rec-out (RCA)

Ingebouwde versterker met 2 x 100 watt RMS bij 4 ohm:
▷ Frequentiebereik: 10 Hz - 30 KHz
▷ Signaal-ruisverhouding:> 88 dB
▷ Kanaalscheiding:> 60 dB
▷ Vervormingsfactor: 0,007%
▷ Luidsprekeruitgangen: A | B en DOWN

Ingebouwde DAB + radio: 174,928 - 239,200 MHz • Ingebouwde FM-radio: FM 87,5 - 108 MHz •
Ingebouwde internetradio met meer dan 25.000 kanalen en podcasts wereldwijd • Ingebouwde
discspeler (Blu-Ray, dvd, HDCD / CD-R / CDRW / MP3) • Aanpassingsfunctie afstandsbediening •
Ingebouwde mediaspeler (MP3, WMA, FLAC) • AAfmetingen (B | H | T) | Gewicht: 430 x 121,5 x
330 mm 9,8 kg
      

VERZORGING EN TRANSPORT




