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Dank u voor het kiezen van dit hoogwaardige
apparaat. Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld
om u een overzicht te geven van de bediening
van uw toestel. Het verschaft u
veiligheidsinformatie en vertelt u hoe u uw
toestel het best kunt reinigen. De veiligheids-
en bedieningsvoorschriften moeten in acht
worden genomen, opdat het product veilig en
langdurig kan functioneren. Neem een paar
minuten de tijd om de gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door te lezen. Bewaar deze
gebruiksaanwijzing op een veilige plaats, zodat
ze kan worden doorgegeven in geval van
doorverkoop. Als gevolg van software-updates
of technische ontwikkelingen door externe
fabrikanten (bijv. apps) kunnen delen van deze
gebruiksaanwijzing worden bijgewerkt. Bezoek
van tijd tot tijd onze website 

"www.audioblock.com" om te controleren of er
nieuwere gebruiksaanwijzingen beschikbaar zijn
om te downloaden. Vergelijk daartoe de status op
het voorblad met de informatie op internet. Als u
nog vragen heeft over uw machine, neem dan
contact op met een erkende dealer of ons Service
Centre. In geval van een defect dat is veroorzaakt
door onjuist gebruik, verkeerd gebruik of het niet
in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, vragen
wij uw begrip voor het feit dat de garantie voor dit
defect vervalt. Evenmin kan aansprakelijkheid
worden aanvaard voor gevolgschade. Dit product
is EMC-gecertificeerd en voldoet aan alle
richtlijnen en eisen van de Europese Unie. CE en
ROHS documenten zijn beschikbaar.

INHOUDSOPGAVEBeste klant!
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Het bliksemsymbool is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde
gevaarlijke spanning in de behuizing van het toestel, die voldoende hoog kan zijn om een risico van
elektrische schokken voor personen te vormen. Deze spanning kan hoog genoeg zijn om personen te
verwonden door een elektrische schok. Het uitroepteken is bedoeld om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies (service) in de documentatie die bij het
apparaat is gevoegd.

Het toestel voldoet aan de EU-norm (73/23/EEG) en aan de eisen inzake elektromagnetische
compatibiliteit (89/336/EEG).

Opgelet: Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag u dit toestel op geen enkele manier wijzigen!
Het apparaat mag alleen door bevoegde personen worden geopend en er mogen alleen door hen wijzigingen in
worden aangebracht.
Belangrijke veiligheidsinstructies:
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt. 
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
▶ Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een daarvoor bestemd stopcontact.
▶ Dit apparaat mag niet aan vocht worden blootgesteld.
▶ Zorg ervoor dat het toestel vrij staat.
▶ Zorg ervoor dat het toestel niet in de buurt van een warmtebron staat.
▶ Zorg ervoor dat de verbindingskabel niet beschadigd is of wordt.

 Informatie over de verwijdering van het oude apparaat:
Uw product is gemaakt van hoogwaardige en recyclebare materialen. Met dit merkteken voldoet het product
aan de EU-norm 2002/96/EG. Gelieve uw toestel niet bij het huishoudelijk afval te werpen, maar op het
daarvoor bestemde recyclagepunt. U bent verplicht elektronische apparatuur, toebehoren en verpakkingen
weg te werpen op speciaal daarvoor bestemde plaatsen die met borden zijn aangegeven. Voor meer
informatie over waar u deze aangewezen plaatsen kunt vinden, kunt u contact opnemen met uw
afvalophaaldienst. Houdt u zich alstublieft aan dit voorschrift om een betere omgeving voor onze kinderen te
behouden.

Batterijen kunnen ontvlambare stoffen bevatten. Bij onjuiste behandeling kunnen batterijen gaan lekken, zeer
heet worden, ontbranden of zelfs exploderen, hetgeen schade aan uw toestel en uw gezondheid kan
veroorzaken. 

Volg de onderstaande instructies: 
▶ Houd kinderen uit de buurt van batterijen.
▶ Als batterijen zijn ingeslikt, moet u dit onmiddellijk aan uw arts melden. 
▶ Laad batterijen nooit op (tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven). 
▶ Ontlaad batterijen nooit door veel stroom te gebruiken. 
▶ Maak nooit kortsluiting in batterijen. 
▶ Stel batterijen nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur of iets dergelijks! 
▶ Haal batterijen niet uit elkaar en vervorm ze niet. Uw handen of vingers kunnen gewond raken of er kan
batterijvloeistof in uw ogen of op uw huid terechtkomen. Als dit gebeurt, spoel dan het getroffen gebied met
een grote
▶ Spoel het getroffen gebied met een grote hoeveelheid helder water en waarschuw onmiddellijk uw arts. 
▶ Vermijd sterke schokken en stoten.
▶ Draai nooit de polariteit om. Zorg ervoor dat de plus (+) en min (-) polen correct zijn geplaatst om kortsluiting
te voorkomen. 
▶ Maak indien nodig de batterij en de contactpunten van het toestel schoon alvorens ze te plaatsen. 
▶ Gebruik geen nieuwe en oude batterijen of batterijen van verschillende types door elkaar. Hierdoor kan uw
toestel defect raken. Bovendien zou de zwakkere batterij te veel ontladen. 
▶ Verwijder gebruikte batterijen onmiddellijk uit het toestel. 
▶ Verwijder de batterijen uit uw toestel als u het langere tijd niet zult gebruiken. 
▶ Vervang alle gebruikte batterijen in een apparaat tegelijkertijd door nieuwe batterijen van hetzelfde type. 
▶ Isoleer de contacten van de batterijen met een plakstrip als u batterijen wilt bewaren of weggooien. 
batterijen willen weggooien.

Veiligheidsvoorschriften Omgaan met batterijen
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Houd elektrische apparaten uit de handen van kinderen! Laat kinderen nooit zonder toezicht elektrische
apparaten gebruiken. Houd ook de verpakkingsfolies uit de buurt van kinderen. Er is verstikkingsgevaar.

Sluit het apparaat alleen aan op een gemakkelijk toegankelijk en vakkundig geïnstalleerd stopcontact van
230 V ~ 50 Hz. 
De netstekker moet vrij toegankelijk zijn, zodat u het apparaat in geval van nood gemakkelijk en snel van
het stroomnet kunt loskoppelen. 
Leg het netsnoer zo dat niemand erover kan struikelen of erop kan trappen. 
Buig of plet het netsnoer niet.
Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.

Gebruik het apparaat alleen in droge ruimten. 
Als u het toestel van een koude naar een warme omgeving verplaatst, kan er vocht in het toestel
condenseren. Wacht in dat geval ongeveer twee tot drie uur alvorens het te gebruiken. 

Plaats het toestel op een stevige en vlakke ondergrond. 
Plaats het toestel op minstens 10 cm afstand van de muur.
Bestaande ventilatieopeningen niet afdekken. 
Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren of apparaten met sterke
magnetische velden zoals luidsprekers. 
Plaats geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op het toestel. 
Plaats het toestel niet op gevoelige oppervlakken.
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Trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de antennekabel uit het toestel als u het toestel langere
tijd niet gaat gebruiken of als er onweer op komst is. 
Het netsnoer mag tijdens de werking niet om het toestel worden gewikkeld of hete oppervlakken raken. 
Zorg dat er geen vocht in de behuizing kan binnendringen. 
Raak het toestel, het netsnoer of de stekker nooit met natte handen aan. Er bestaat gevaar voor
elektrische schokken. Als er vreemde voorwerpen of vloeistof in het toestel terechtkomen, haal dan
onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Laat het toestel controleren door gekwalificeerd personeel
alvorens het weer in gebruik te nemen. Anders bestaat er gevaar voor elektrische schokken. 
Gebruik het toestel nooit als het beschadigd is of als u beschadigingen aan het netsnoer of de stekker
vaststelt. Als het apparaat beschadigd is, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. 
Open het apparaat nooit. Neem in geval van een defect contact op met ons Service Center of een andere
geschikte gespecialiseerde werkplaats. 
De afstandsbediening heeft een klasse 1 infrarood diode. Kijk niet naar de LED met optische apparaten.

Ga altijd voorzichtig met de
stroomkabel om!

Houd het toestel uit de
buurt van vocht!

Zorg ervoor dat er geen
voorwerpen in het toestel vallen!

Trek de stekker uit het
stopcontact als u het apparaat
lange tijd niet zult gebruiken!

Zorg ervoor dat er geen sprays of
chemicaliën op uw toestel

terechtkomen!
Zorg ervoor dat uw unit niet

gedekt is!
Zorg ervoor dat het apparaat

alleen door bevoegde personen
wordt geopend!

Houd het toestel uit de buurt van
warmtebronnen! Zorg voor voldoende

luchtcirculatie bij installatie in een rek!

Veilig gebruik Veilig gebruik

Veil ige opstel l ing

Veil ige verbinding
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Toetsen die niet zijn toegewezen, hebben geen functie. 

Standby" toets: Schakelt het toestel in "standby mode". Schakel het apparaat uit met
de hoofdschakelaar om energie te besparen.
Mute"-toets: schakelt het geluid uit.
Toetsen voor het selecteren van de bedieningsmodus: 
- IR: Begint met internetradio 
- Media | USB (SPOTIFY) : Start de mediaspeler of USB weergave. Als u nogmaals
drukt, schakelt u over naar de Spotify-modus. 
- AUX: Door deze toets in te drukken activeert u de analoge ingang "AUX 
- BT/DVD: activeert Bluetooth 
- Phono: Activeert de phono-ingang achter (platenspeler). 
- CD: Deze toets activeert de analoge ingang "CD 
Line-In" toets: Deze toets activeert de analoge "Line-In" ingang. 
Menu" toets: Deze toets opent de geluidsinstellingen.
Play - toets
L-toets: Deze toets verschuift de balans van de luidspreker naar links.
R- toets: Deze toets verschuift de balans van de luidspreker naar rechts 
"Volume +" toets: Deze toets verhoogt het volume.
Volume -" toets: Deze toets verlaagt het volume.
Pauze- toets 
Stop- toets
Terug- toets In de modus mediaspeler springt het toestel naar het vorige nummer.
Verder- toets: In de modus mediaspeler springt het toestel naar de volgende track.
Tone- toets: Deze toets activeert de hoge en lage tonen instellingen. De respectieve
waarden worden ingesteld met de toetsen VOL- / VOL+.
SUR-toets: Deze toets schakelt verschillende digitale geluidsoptimalisaties in. Toets
"1 - 6": Met deze toets kunnen de in de internetradiomodus opgeslagen zenders
worden opgeroepen.

Modelnaam 
Luidsprekeraansluitingen 
W-Lan antenne
Analoge uitgang: Line-out 
Analoge ingang: Line-in

Weergave
Hoofdtelefoonaansluiting 6.3mm
USB-ingang
Multifunctionele draaiknop: draai naar rechts/links om
het volume harder of zachter te zetten
Functie"-toets: met deze toets gaat u naar het
systeemmenu
Phono"-toets: activeren van de phono-ingang. 

Analoge ingang: CD
Analoge ingang: AUX
Analoge ingang: Phono
Phono GND: Voor het aansluiten van de
aardingskabel

Toets "AUX": Activeren van de ingang AUX
Toets "CD": Activeren van de CD-ingang
Line-In" toets: activeren van de line-in ingang.
Toets "BT": Activeren van de Bluetooth-ontvanger.
Knop "Net": Keuze tussen internetradio, Spotify &
USB Power switch.

1

2

3

4

6

7

8

13

1
5
1
6
17

5

9

1

1

1

0
1
2
1
4

1.
2.
3.
4. 

 
5. 

6. 

1.
2.
3.
4.
5. 

6.
7.
8.
9. 

7. 
8.
9.
10
.
11
.
12
. 

Aansluitingen op het apparaat

BEDIENINGSELEMENTEN OP HET TOESTEL

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
. 

 
16.
17. 

DE AFSTANDSBEDIENING

1. 

2. 
3. 

1

12

3

2

2

1

3

5

4 5

6 7

8
6 7

8

9

9 1011

DIE FERNBEDIENUNG

8 9

4



4. 

1. 

2. 

1.
2. 

4.
5. 

3. 

3. 

Om bijvoorbeeld een externe CD-speler aan te sluiten, kunt u een van de analoge ingangen op het achterpaneel
gebruiken. U kunt een ander extern apparaat op de V-250 aansluiten via de line-in. Hiervoor hebt u een 3,5 mm
jack plug nodig. U heeft de mogelijkheid om een platenspeler met een "MM-systeem" aan te sluiten via de
phono-ingang. Indien uw platenspeler een massakabel heeft, sluit deze dan aan op de bijgeleverde "Phono
GND" om brom te voorkomen. 

Schakel de V-250 in met de aan/uit-schakelaar op het voorpaneel. 
Als u de V-250 op het netwerk wilt aansluiten, downloadt u de gratis Undok-app. (Gebruiksaanwijzing
afzonderlijk bijgevoegd) 
Open de Undok-app op uw toestel en volg de instructies op het scherm. Als er al "Block" apparaten in uw
lijst staan, druk dan op "+" en herconfigureer de V-250. Activeer uw locatie delen voor de Undok App. 
Nu staan alle genoemde functies tot uw beschikking. Selecteer ze via de knoppen op de afstandsbediening,
via de app of via de DeepL toegangsknoppen op de V-250.

Sluit uw luidsprekers aan. Hiertoe maakt u de schroefverbindingen los en klemt u de gestripte
kabeluiteinden van de luidsprekerkabel in de contacten door ze opnieuw vast te schroeven. Zorg ervoor dat
de polariteit van plus (rood) en min (zwart) juist is. 
Als u ingangsbronnen zoals een radio, CD-speler, cassettedeck, TV, DVD-speler of iets dergelijks wilt
aansluiten, sluit u deze apparaten met geschikte kabels aan op de overeenkomstige ingangsaansluitingen
van de V-250. Twee normale analoge ingangen en een analoge draaitafelingang met ingebouwde equaliser-
voorversterker voor MM-systemen zijn voor dit doel op het achterpaneel beschikbaar.
Als u opnamen wilt maken van de signaalbronnen van uw V-250 met een extern apparaat, sluit u dit
apparaat aan op de LINE-OUT aansluitingen. Deze aansluitingen zijn ook geschikt voor het aansluiten van
bijvoorbeeld een paar actieve draadloze luidsprekers voor een tweede kamer. Deze uitgang geeft een
ongeregeld signaal door (zonder volume- of toonregeling van de V-250).
Om uw V-250 met het Internet te verbinden, sluit u de bijgeleverde antenne aan. 
Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de bijgevoegde Undok-gebruiksaanwijzing.

U kunt een verwisselbaar opslagmedium (b.v. USB-stick of USB-harde schijf met eigen voeding) aansluiten op de
USB-poort van uw V-250. Dit opslagmedium moet FAT 32 geformatteerd zijn om door de V-250 te kunnen
worden gelezen. Afhankelijk van de fabrikant van het opslagmedium, kan de omvang ervan beperkt zijn. De V-250
herkent MP3-, WMA- en FLAC-bestanden met een maximale bemonsteringsfrequentie van 48 KHz bij 16 bits
(FLAC) en 320 kbps (MP3 en WMA). Om de gegevens te beheren, gebruik de Undok app. 

Voor meer informatie over het beheer van de internetradio verwijzen wij u naar de bijgevoegde
Undok-gebruikershandleiding.

Je hebt Spotify Premium nodig om Spotify Connect te kunnen gebruiken. Details vindt u op de bijgevoegde flyer.

- Sluit uw nieuwe toestel aan op hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw mobiele telefoon, 

tablet of PC is aangesloten (zie de gebruikershandleiding voor meer informatie).

- Open de Spotify-app op uw mobiele telefoon, tablet of pc en speel een nummer af. Als u de app gebruikt op uw 

Als u de app op uw telefoon gebruikt, tikt u op de afbeelding van het liedje linksonder in het scherm. 

Tablet en PC gebruikers gelieve verder te gaan met stap 3.

- Tik op het pictogram Verbinden.

- Selecteer uw toestel in de lijst. Als u het niet ziet, controleer dan of het is aangesloten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk

als uw telefoon, tablet of pc.
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Structuur van de eenheid

De eerste stappen met de V-250

Analoge ingangen: AUX |CD | Phono | Line-In 

Spotify

De internetradio

USB-beheer via Undok

Uw internetradio maakt volautomatisch verbinding met een van de grootste databanken voor internetstations,
waarin wereldwijd meer dan 25.000 stations en podcasts zijn opgenomen. U kunt de internetradio zowel met de
afstandsbediening, "IR"-toets, als op het toestel kiezen door op de "Net"-toets te drukken. 

- Start de internetradio met de "IR"-toets op uw afstandsbediening.
- U kunt de internetradio beheren via de gratis Undok-app. 
- Open de Undok app en selecteer uw V-250. Zet de bron nu op Internetradio.
- Onder het item "Bladeren" heeft u de mogelijkheid naar stations te zoeken. Selecteer "Station" en voer uw 
de gewenste zender. Nu wordt uw zender afgespeeld en bent u binnen het item "Nu aan het spelen". 
Om het station op een van de zes vrije geheugenplaatsen op te slaan, drukt u op het volgende symbool in de
linkerbovenhoek op het display. 



Activeer nu de mediaspeler door op de toets "Media/USB/Spotify" van de afstandsbediening te drukken. Om
toegang te krijgen tot de muziek tracks, gebruik de Undok app. Voor meer informatie, zie de Undok
gebruiksaanwijzing. 

De DLNA mediaspeler interpreteert MP3-, WMA- en FLAC-bestanden met een maximale streamgrootte van 1,5
Mbps. Andere bestandsformaten kunnen door veel routers met NAS-functionaliteit direct tijdens het streamen
worden geconverteerd naar een formaat dat door de V-250 wordt ondersteund. Lees de gebruiksaanwijzing
van uw router.

Uw nieuwe V-250 is DLNA (Digital Living Network Alliance) gecertificeerd. Dit betekent dat u toegang hebt tot
overeenkomstige muziekbronnen in uw thuisnetwerk volgens de DLNA-standaard. Als u uw V-250 op uw router
hebt aangesloten en deze een USB-poort heeft, hebt u toegang tot de NAS-functie (Network Attached Storage). 
Om dit te doen, sluit u gewoon een in de handel verkrijgbare USB-harde schijf aan op uw router en activeert u
de NAS-functionaliteit in de configuratie of sluit u een NAS-schijf aan op uw netwerk. Raadpleeg in geval van
problemen of voor nadere informatie over de NAS-functionaliteit van uw router de gebruiksaanwijzing van de
router. U kunt dan naar wens muziek of mappen uploaden naar deze harde schijf of NAS-schijf. Dit is veruit de
goedkoopste manier om een uniforme DLNA-mediaserver te installeren voor al uw toestellen in het
huishouden.

Uw toestel is uitgerust met een moderne Bluetooth® interface. U kunt dit gebruiken om een Bluetooth® bron
te koppelen met de V-250. Mogelijke signaalbronnen zijn smartphones (iOS, Android, Windows Phone),
tablet-pc's (iOS, Android, Windows 10) of mediaspelers (iPod, vergelijkbaar) met Bluetooth®-functie. Om de
Bluetooth® functie te activeren, drukt u op de "BT" toets op het toestel en selecteert u de Bluetooth bron of
drukt u op de "BT" toets op de afstandsbediening en activeert u de Bluetooth functie op uw externe apparaat.

Ingebouwde versterker met 2 x 40 Watt RMS in 4
Ohm:
▷ Frequentiebereik: 10 Hz - 50 KHz
▷ Signaal-ruisverhouding: > 80 dB
▷ Kanaalscheiding: > 59 dB

Netspanning: AC 230 V/ ~50 Hz 
Stroomverbruik van 150 watt (max.)
Verbindingen: 
▷ antenneaansluiting
▷ 3 x 3,5mm chinch: CD, AUX, phono
▷ 1 x line-in
▷ 1 x line-out
▷ 6,3 mm hoofdtelefoonaansluiting
▷ Netwerk: WLAN, Bluetooth®, Connected-Room
▷ 1 x USB-poort

Ingebouwde internetradio met meer dan 25.000 stations en podcasts wereldwijd - Ingebouwde
mediaspeler (MP3, WMA, FLAC) - Afmetingen (B|H|D) 430 x 75 x 283 mm / 5,6 kg

Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing, zodat u het toestel op de juiste wijze kunt verpakken voor
vervoer of verzending. De originele verpakking is zodanig ontworpen dat u het toestel veilig kunt vervoeren of
verzenden. Bewaar ook de gebruiksaanwijzing, zodat u deze zo nodig aan derden kunt doorgeven.

Voordat u het apparaat schoonmaakt, moet u het loskoppelen van de stroomvoorziening. Gebruik alleen schone
en droge doeken om uw toestel schoon te maken. Als het toestel erg vuil is, kunt u het schoonmaken met een
vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Gebruik nooit vloeistoffen zoals benzine, alcohol, petroleum of
andere oplosmiddelen.

Technische gegevens

Het toestel  vervoeren

Verzorging en reiniging van het toestel

De mediaspeler (DLNA)

Aansluiten van externe apparaten via Bluetooth

Verzorging en vervoer
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