Gebruiksaanwijzing
Tiny Audio Mono
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Voor uw veiligheid
Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe
radio.
Lees deze handleiding s.v.p. zorgvuldig.

Verwijder de netadapter uit het stopcontact indien:
• Vreemde voorwerpen of vloeistoffen in de radio zijn
binnengedrongen.

Bewaar deze handleiding goed zodat u deze
later kunt raadplegen.

• De radio niet normaal te bedienen is.

• Plaats de radio op een stevige ondergrond.
• Stel de radio niet bloot aan vocht, direct
zonlicht, vuil, krachtige schokken of extreem
hoge temperaturen.
• Open de behuizing niet. Alleen gekwalificeerde technici is het toegestaan om de radio te
openen.
• Reparaties mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door gekwalificeerde technici.
• Gebruik een stofdoek of licht bevochtigde,
zachte en pluisvrije doek om de behuizing te
reinigen. Gebruik geen bijtende of sterke
reinigingsmiddelen en verwijder de
netadapter uit het stopcontact voordat u de
radio reinigt.

• De behuizing is beschadigd.
• De adapter of adapterkabel is beschadigd.
• Als de radio voor langere tijd niet is gebruikt.

Disclaimer
De technische gegevens in deze handleiding zijn met grote zorg samengesteld, wij kunnen echter niet
garanderen dat deze gegevens volledig en up to date zijn. Wij behouden ons het recht voor om zonder
voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen door te voeren.
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01 MODE

Hiermee selecteert u DAB-radio, FM-radio of
Aux ingang.

02 INFO/MENU

INFO: Druk kortstondig op de INFO/MENU-knop voor
zenderinformatie.
MENU: Houd de INFO/MENU-knop ingedrukt om de
bedieningsmenu’s op te roepen:
(Setup/EQ/Alarm/Clock/Contrast… enz).

03 SCAN

Hiermee start u het zenderzoeken.

04 PRESET

Druk kortstondig op de PRESET-knop om voorkeuzezenders op te roepen. Houd de knop ingedrukt om
voorkeuzezenders (1-10) vast te leggen.

05 DISPLAY

LCD-scherm met grote klok
(16 x 2 dot matrix display)

06 STANDBY
ON/OFF

Hiermee zet u de radio aan of in standby-modus.
Door de knop ingedrukt te houden zet u de radio uit.

07 ENTER/SNOOZE

Volume / Preset / Sluimer / Selecteren.

08 LUIDSPREKER

8cm diam. breedband-luidspreker.

09 ANTENNE

De radio beschikt over een telescoopontvangstantenne.
Richt de antenne uit voor de beste ontvangst.

10 ACCU

Deze radio beschikt over een ingebouwde
oplaadbare lithium-accu.

11 DC IN

Aansluiting voor de meegeleverde netadapter.

12 AUX IN

Hierop kunt u een mono- of stereo-audiobron
aansluiten (iPod, iPhone, iPad, MP3-speler, TV enz.)
Gebruik voor het aansluiten de meegeleverde
3,5mm steker.

13 KOPTELEFOON

Hierop sluit u een koptelefoon aan om muziek
in stereo te beluisteren. De ingebouwde luidspreker
wordt uitgeschakeld als u de koptelefoon
(of oortelefoon) aansluit.
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Uw radio aansluiten
01

Uw radio is geleverd inclusief netadapter.

02

Plaats de radio op een vlakke ondergrond.

03

Sluit het snoer van de netadapter aan op de aansluiting
(DC IN) aan de achterzijde van uw radio.

04

Steek de netadapter in het stopcontact.

Belangrijk:
U dient de netadapter uit het stopcontact te verwijderen als de radio
niet wordt gebruikt. De netadapter is bedoeld om uitsluitend te worden
gebruikt in combinatie met uw radio. Gebruik geen andere netadapter
en en sluit de radio niet op een andere wijze aan op het lichtnet.
Opmerking: de standaard menutaal van uw Tiny Audio Mono is Engels.
Nadat u uw radio voor de eerste keer in gebruikneemt en het automatisch zenderzoeken naar beschikbare DAB-zenders is votooid kunt u
er voor kiezen om de menutaal in het Nederlands weer te geven.
Taalvoorkeuze voor de bedieningsmenu’s instellen
01

Druk enkele seconden op de INFO/MENU-knop. Onder in het
displayscherm verschijnt: ‘<Full Scan
>’.

02

Draai de ENTER/SNOOZE-knop rechtsom, selecteer >System en
druk op de ENTER/SNOOZE-knop.

03

Draai de ENTER/SNOOZE-knop rechtsom, selecteer >Language en
druk op de knop.

04

Draai de ENTER/SNOOZE-knop rechtsom, selecteer >Nederlands en
druk op de knop.
Onder in het displayscherm verschijnt: ‘<Taal>’.

05

De menutaal is nu Nederlands.
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Uw radio bedienen – DAB
01

Trek de telescoopantenne voorzichtig uit.

02

Druk op de STANDBY-knop om de radio aan te zetten, op het
displayscherm verschijnt ‘TINY AUDIO’. De radio kiest nu
automatisch de DAB-modus.

03

Als u de radio voor de eerste keer in gebruik neemt dan wordt
automatisch naar zenders gezocht (‘Scanning’). Als daarna de radio
vanuit STANDBY opnieuw wordt aangezet begint deze met de laatst
beluisterde zender.

04

Als het zenderzoeken is voltooid dan wordt het aantal gevonden
zenders kortstondig op het displayscherm getoond.

05

Uw favoriete zenders kunt u als voorkeuzezenders (PRESET)
vastleggen door de PRESET-knop enkele seconden in te drukken.
(Preset Opslaan). Verdraai de ENTER/SNOOZE-knop om een positie
(1-10) te kiezen en druk op de knop om de zender op de gekozen
positie vast te leggen.

06

Indien het zendersignaal zwak is of de locatie van de radio
ongunstig voor een goede ontvangst wordt dit weergegeven door
de signaalindicatie in de rechter bovenhoek van het scherm.

07

Als er tijdens het zenderzoeken geen zenders zijn gevonden
verschijnt ‘No DAB Station’ op het displayscherm. In dat geval zijn
DAB-services op uw huidige locatie niet beschikbaar. Kies een
locatie waar wel ontvangst mogelijk is.
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Een zender kiezen uit de zenderlijst – DAB
01

Druk op de ENTER/SNOOZE-knop en draai – binnen ca. 4 seconden
- de knop om de zenderlijst op te roepen.

02

Draai de ENTER/SNOOZE-knop om een zender te kiezen en druk op
de knop.

03

Het displayscherm toont de naam van de gekozen zender.

Een voorkeuzezender oproepen – DAB
01

Druk op de PRESET-knop, draai de ENTER/SNOOZE-knop om een
zender te kiezen en druk op de knop.

02

Het displayscherm toont de naam van de gekozen zender.

Programma- en zenderinformatie – DAB
Door repeterend op de INFO-knop te drukken wordt diverse
informatie op het displayscherm van uw radio getoond.
00

Radiotekst
(DLS)

Geeft tekstberichten van de omroep weer.
[Geen Radiotekst] indien er geen berichten worden
uitgezonden.

01

Signaal

Toont signaalsterkte en minimum signaalniveau.

02

Genre

Toont het genre van de betreffende zender:
Pop, Rock, Nieuws, Jazz, enz.

03

Omroep

Toont de naam van de omroeporganisatie

04

Frequentie

Toont het kanaalnummer en de uitzendfrequentie
van de betreffende zender.

05

Signal error

Toont het percentage signaalfouten.

06

Overdrachtssnelheid

Toont de overdrachtssnelheid (Bit Rate) van de
betreffende zender.

07

Kloktijd

Toont de actuele tijd.

08

Datum

Toont de datum
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Uw radio bedienen – FM
01

Trek de telescoopantenne voorzichtig uit.

02

Druk op de STANDBY-knop om de radio aan te zetten.
Selecteer ‘FM’ met de MODE-knop.

03

Druk op de SCAN-knop om automatisch de eerstvolgende zender in
de FM-band te zoeken. Het zoeken begint bij 87.5MHz.

04

Uw favoriete zenders kunt u als voorkeuzezenders (PRESET)
vastleggen door de PRESET-knop enkele seconden in te drukken
(Preset Opslaan). Draai de ENTER/SNOOZE-knop om een positie
(1-10) te selecteren en druk op de knop om de zender op de
gekozen positie vast te leggen.

05

Indien het zendersignaal zwak is of de locatie van de radio
ongunstig voor een goede ontvangst wordt dit weergegeven door
de signaalindicatie in de rechter bovenhoek van het scherm.

Een voorkeuzezender oproepen – FM
01

Druk op de PRESET-knop, draai de ENTER/SNOOZE-knop om een
zender te kiezen en druk op de knop.

02

Het displayscherm toont de naam (of de uitzendfrequentie) van de
gekozen zender.

Programma-informatie – FM
Door repeterend op de INFO-knop te drukken wordt diverse
informatie op het displayscherm van uw radio getoond.
00

Radiotekst

Geeft tekstberichten van de omroep weer.
Indien geen tekst worden uitgezonden wordt
de melding [Geen Radiotekst] weergegeven.

01

Genre

Toont het genre van de betreffende zender:
Pop, Rock, Nieuws, Jazz, enz.

02

Frequentie

Toont de uitzendfrequentie van de geselecteerde
zender.

03

Audio

Geeft weer of het programma in Mono of Stereo
wordt ontvangen.

04

Tijd

Weergave van de actuele tijd

05

Datum

Weergave van de huidige datum
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AUX Input Modus
SLUIT EEN IPOD, IPHONE, IPAD OF ANDERE AUDIOBRON AAN OP UW
RADIO.
Druk op de MODE-knop en selecteer ‘Aux modus’.
Uw Tiny Audio Mono radio beschikt over een aux-ingang waarop externe
audiobronnen zoals iPod, iPhone, iPad, MP3 Spelers en diverse andere
audio-apparaten via de meegeleverde 3,5mm mini-jack kabel kunnen
worden aangesloten.
Verbind uw Tiny Audio Mono radio m.b.v. de 3,5mm mini-jack kabel met
het audio-apparaat dat u via uw radio wilt beluisteren.
Handmatig tijd instellen
Standaard wordt de tijd automatisch ingesteld via DAB.
U kunt de tijd ook handmatig instellen:
01
Druk enkele seconden op de INFO/MENU-knop en selecteer
>Systeem >Tijd >Tijd/Datum instellen
02

Selecteer met de ENTER/SNOOZE-knop: UU:MM en druk op de
knop.

03

Selecteer met de ENTER/SNOOZE-knop: DD-MM-JJJJ en druk op de
knop. Op het displayscherm verschijnt de melding ‘Tijd
opgeslagen’.
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Het alarm instellen
U kunt u door uw Tiny Audio Mono met radio of zoemer laten wekken:
01

Druk enkele seconden op de INFO/MENU-knop >Systeem >Alarm

02

Selecteer met de ENTER/SNOOZE-knop Alarm 1 or Alarm 2

03

Kies ‘Op tijd: UU:MM’ en druk op de knop

04

Kies de tijdsduur van het alarm: ‘Duur 15/30/45/60/90 minuten’

05

Kies de geluidsbron: ‘DAB/FM/Zoemer’

06

Kies de laatst beluisterde zender of kies een voorkeuzezender

07

Kies Dagelijks/Eenmalig/Weekends/Werkdagen

08

Stel de datum in: DD-MM-JJJJ

09

Stel het alarmvolume in: 4-16

10

Kies: Aan/Uit. Op het displayscherm verschijnt de melding ‘Alarm
opgeslagen’
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Na ca 1 min keert de radio terug naar de weergave-modus

De sluimerfunctie instellen
Uw Tiny Audio Mono heeft een sluimerfunctie waarmee u het alarm niet
uitschakelt maar telkens opnieuw na 5 of 10 minuten doet afgaan.
De sluimerfunctie activeren als het alarm afgaat:
01

Druk op de ENTER/SNOOZE-knop voor 5 of 10 min. sluimertijd.
Kies 5 of 10 min. sluimertijd door de ENTER/SNOOZE-knop
repeterend in te drukken

02

Druk op de STANDBY-knop om het alarm uit te schakelen of door
de ENTER/SNOOZE-knop enkele seconden ingedrukt te houden.
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De equalizer instellen
Uw Tiny Audio Mono beschikt over een equalizer-functie waarmee u de
geluidsweergave voor diverse muziekgenres kunt optimaliseren.
01

Druk enkele sec. op de INFO/MENU-knop >Systeem >Equalizer

02

Selecteer met de ENTER/SNOOZE-knop: Normaal/Klassiek/Jazz/
Pop/Rock/Spraak/Mijn EQ....

03

Druk op de ENTER/SNOOZE-knop om uw keuze te bevestigen.

04

Mijn EQ: Bas/Hoog kunnen hier naar smaak worden ingesteld.

Displayverlichting
Uw Tiny Audio Mono heeft de mogelijkheid om de verlichting van het
displayscherm aan te passen aan de omgeving.
01

Houd de INFO/MENU-knop >Systeem >Backlight even ingedrukt en
druk op de ENTER/SNOOZE-knop.

02

Kies met de ENTER/SNOOZE-knop: Time-out/Niveau voor
‘aan’/Niveau voor dimmen

03

Timeout : Aan/10sec/20sec/30sec/45sec/60sec/90sec/120sec/180
(Standaard = Aan)

04

Niveau voor ‘Aan’ : Hoog/Medium/Laag (Standaard = Hoog)

05

Niveau voor dimmen: Hoog/Medium/Laag (Standaard = Hoog)

Fabrieksinstellingen
Ingeval uw radio niet meer goed werkt kan het terugzetten van de
fabrieksinstellingen het probleem mogelijk oplossen.
01

Houd de INFO/MENU-knop even ingedrukt en selecteer >Systeem
>Fabrieksinstellingen

02

Kies met de ENTER/SNOOZE-knop: Nee of Ja.

03

Indien u met ‘Ja’ uw keuze hebt bevestigd verschijnt de melding
‘Herstarten…’ op het displayscherm.

04

Uw radio wordt gereset en teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
Let op: door het terugzetten van de fabrieksinstellingen worden
alle gebruikersinstellingen gewist (Voorkeuzezenders
/EQ/Alarm/Tijd/Datum/Taal enz.)
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Specificaties

Modes

DAB, DAB+, FM , AUX

Uitgangsvermogen

5 Watt RMS

Luidspreker

3” breedband

Antenne

FM & DAB telescoop-antenne

Voeding/Accu

DC9V2A / 3000mAh Lithium accu
(ingebouwd)

Ingangen

DC9V / Aux Input

Uitgang

Koptelefoon

Afmetingen

100mm(B) x 100mm(D) x 175mm(H)

Gewicht

1,17 kg

Dit symbool op het product of in de productbeschrijving
betekent dat elektrische en elektronische apparaten aan
het einde van hun levensduur afzonderlijk van
huishoudelijk afval moeten worden verwijderd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
lokale overheid of de leverancier van het product.
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Service en Support
Informatie m.b.t. de garantie vindt u hieronder. Mocht u een beroep op garantie
willen doen neem dan contact op met de helpdesk van Quantis Electronics BV,
tel. 085-5000401 of per email info@quantiselectronics.com.
Garantievoorwaarden:
– Ingeval dit product gedurende een periode van 24 maanden gebreken
vertoont waardoor het onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor het
is ontworpen zal Quantis Electronics BV. het product kosteloos herstellen.
– Aanspraak op garantie is uitsluitend mogelijk na overlegging van een geldig
aankoopbewijs voorzien van datum van aankoop en vermelding van de
verkoper. Quantis Electronics BV. behoudt zich het recht voor het product
voor reparatie te weigeren indien geen aankoopbewijs kan worden overlegd
of de informatie op het aankoopbewijs onvolledig of onjuist is.
– De garantie dekt geen transportkosten van u naar ons.
– De verplichting van de distributeur is beperkt tot het repareren van
defecten.
– Kosten en risiko’s van transport naar de retailer alsmede dé-installatie en
installatie van het product en alle andere kosten die direct of indirect
voortvloeien uit de reparatie van het product, zijn niet gedekt door deze
garantie.
 Deze garantie is niet van kracht in andere gevallen dan materiaal- en
fabrikagefouten en dekt nadrukkelijk niet:
a) periodieke controles, afregelingen, onderhoud of aanpassingen alsmede
het vervangen van onderdelen die onderhevig zijn geweest aan normale
slijtage.
b) schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, modificaties, het
gebruik van niet originele onderdelen, oneigenlijk gebruik, onjuiste
installatie of onjuiste verpakking.
c) schade veroorzaakt door bliksem, water, brand, oorlogshandelingen,
openbare ordeverstoringen, onjuiste netspanning/voedingspanning,
ontbrekende of onjuiste ventilatie en elke andere oorzaak die buiten de
invloed van de distributeur valt.
Helpdesk:
Mocht u vragen hebben over service, gebruik van uw radio etc., dan kunt u
contact opnemen met onze helpdesk:
telefoonnummer 085-5000401.
Email: info@quantiselectronics.com
De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00
tot 16.00 uur.
Meer producten van Tiny Audio en Pinell vindt u op:
www.digitaleradiospecialist.nl
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