Handleiding
Tiny Audio Joy

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1.

Lees deze instructies– Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat dit product wordt gebruikt.

2.

Bewaar deze instructies – De veiligheids- en gebruiksinstructies moeten worden bewaard voor toekomstig gebruik.

3.

Neem alle waarschuwingen in acht

4.

Volg alle instructies op – Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd.

5.

Houd de radio uit de buurt van warmtebronnen als radiatoren, kachels of andere apparaten die warmte produceren.

6.

Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.

7.

Gebruik de radio niet in de buurt van water.

8.

Vermijd dat er voorwerpen of vloeistoffen in de radio komen.

9.

Verwijder geen schroeven en/of open de radiobehuizing niet

– Alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd.

10. De radio mag niet worden ondergedompeld in het water of worden gebruikt in de douche of het bad indien de stekker in het stopcontact zit.
11. WAARSCHUWING: Ter voorkoming van brand en elektrische schokken mag het systeem niet aan regen of vocht worden blootgesteld. Het
apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof, zoals vazen,
op het apparaat worden geplaatst.
12. WAARSCHUWING: De optionele USB-adapter wordt gebruikt om de stroom van het apparaat te halen en deze moet altijd gemakkelijk
toegankelijk

zijn.

13. LET OP: Explosiegevaar als de batterij op onjuiste wijze wordt vervangen. Vervang de batterij alleen door hetzelfde of een vergelijkbaar
type.
14. WAARSCHUWING: De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
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INTRODUCTIE VAN BEDIENINGSTOETSEN:

1. Stand-by: Lang indrukken om in of uit te schakelen.
2. DAB/FM: Schakelmodus tussen DAB & FM.
3. Info: Kort indrukken om de DAB/FM-informatie te controleren.
4. Enter/Menu:


Kort indrukken om naar het Menu te gaan voor het instellen van Radio/AUDIO/TIJD en het controleren van de
softwareversie.



Om om het systeem opnieuw op te starten.

5. DOWN (tune-)


DAB/FM afstemmen: Lang indrukken om aflopend naar de FM-radio te zoeken wanneer het toestel in de
FM-modus is.



Kort indrukken om de instelling aan te passen wanneer het toestel in de Menu-modus is.

6. UP (tune+)


DAB/FM afstemmen: Lang indrukken om oplopend naar de FM-radio te zoeken wanneer het toestel in de
FM-modus is.



Kort indrukken om de instelling aan te passen wanneer het toestel in de Menu-modus is.

7. Preset:


DAB/FM voorprogrammering opslaan en afspelen.



Kort indrukken om terug te keren wanneer het toestel in de Menu-stand is.

8. Volumedraaiknop: volume naar boven en beneden aanpassen.
9. Bluetooth: kort indrukken om naar de Bluetooth-modus te gaan.
10. AFSPELEN/VERBINDEN:


Kort indrukken om af te spelen of te pauzeren onder de Bluetooth-modus.



Lang indrukken om te verbinden via Bluetooth.

11. VORIG: ga naar het vorige nummer onder de Bluetooth-modus.
12. VOLGEND: ga naar het volgende nummer onder de Bluetooth-modus.
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CONNECTOREN & ANTENNE:

1. ANT: 720MM 50 OHM antenne.
2. MICRO USB 5,0V 1A: plug naar de USB-kabel of
externe AC-adapter.
3. HOOFDTELEFOONAANSLUITING: plug voor
hoofdtelefoon of verbind met andere
muziekapparaten die een 3,5 mm AUX-aansluiting
hebben.
4. ACCU-compartiment: voor het plaatsen van
4xAA-batterijen.

BEGINNEN
1. Plaats 4xAA (normale penlite) batterijen of sluit het apparaat aan op de USB-kabel/adapter, houd de aan/uit-knop
lang ingedrukt voor het inschakelen. Het LCD-display gaat branden om “Welcome to Tiny Audio Digital radio” te tonen
om naar de stand-by modus te gaan. “Time is not set” en de instelling voor de tijd wordt weergegeven.

e

2. Het gaat standaard naar de DAB-modus om naar DAB-zenders te zoeken en speelt de 1 zender af na he zoeken.
3. Haal de klem van de antenne en schuif deze volledig uit.
4. De tijd zal automatisch worden gesynchroniseerd na het ontvangen van de DAB-radiozenders.

DAB-FUNCTIE:
Druk op DAB/FM om naar de DAB-modus te schakelen en het scherm zal de signaalsterkte/TIJD/DAB-status
weergeven.

Full scan
Het apparaat kan in het hele bereik onder de DAB-modus zoeken, dat “Scanning...0” op het scherm toont. Na de
volledige scan, wordt het nummer van de gezochte zenders op het scherm weergegeven. Ze worden automatisch
opgeslagen en de eerste gevonden zender wordt afgespeeld.
Handmatig afstemmen
1. Druk op DAB/FM om naar de DAB-modus te gaan
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2. Druk kort op Menu/Enter om naar het Menu te gaan, druk nogmaals om de DAB-frequentie weer te geven.
3. Druk kort op TUN+/TUN- voor het aanpassen van de frequentie tussen 5A en 13F, druk dan op Menu/Enter om te
bevestigen. Het scherm zal de signaalsterkte weergeven waar DAB beschikbaar is, druk op Menu/Enter voor het
opslaan en afspelen van de gezochte zenders. Het apparaat keert automatisch terug uit de handmatige
afstemming.
4. Herhaal de bovenstaande handeling om handmatig naar meer zenders te zoeken.

FM-FUNCTIE
Druk op DAB/FM om naar de FM-modus te gaan, de signaalsterkte wordt weergegeven op het scherm.

Automatische afstemming
1. Druk TUNE+ lang in om het automatisch afstemmen naar boven met een stap van 50KHz te activeren, het
apparaat stopt met zoeken en speelt de eerst gevonden zender af.
2. Druk TUNE- lang in om het automatisch afstemmen naar beneden met een stap van 50KHz te activeren, het
apparaat stopt met zoeken en speelt de eerst gevonden zender af.
3. Druk Menu/Enter lang in om het automatisch afstemmen naar boven met een stap van 50KHz te activeren, het
apparaat stopt met zoeken en speelt de eerst gevonden zender af.
Handmatig afstemmen
Druk in de FM-modus kort op TUNE+/- om 50KHz omhoog of omlaag te gaan.

AUX INPUT
1. Druk op de DAB/FM-toets om naar het AUX-model te schakelen, het scherm toont AUX input.
2. Sluit de AUX-poort aan op andere audio-apparaten via de meegeleverde AUX-kabel om muziek af te spelen.
3. Pas het volume aan via het aangesloten audio-apparaat zelf en/of via de volumeknop van de radio .
4. Het apparaat gaat automatisch na 10 minuten uit als er geen signaal komt op de AUX-ingang zodat er energie
bespaart kan worden.

BLUETOOTH GEBRUIKEN
Als uw telefoon of tablet audiobestanden kan opslaan, kunt u Bluetooth gebruiken om muziek draadloos te streamen
naar het apparaat, die is opgeslagen op uw telefoon of tablet.
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Opmerking: Het toevoegen van een Bluetooth-apparaat varieert per verschillende mobiele apparaten. Zie de
handleiding van uw mobiele apparaat voor specifieke informatie.

1. Druk op de Bluetooth-knop om over te schakelen naar de Bluetooth-modus. Het scherm toont Bluetooth en een
knipperend lichtje geeft aan dat het apparaat klaar is om te worden verbonden.
2. Schakel Bluetooth in op uw mobiele apparaat.
3. Selecteer op uw mobiele apparaat de optie voor het toevoegen van een nieuw Bluetooth-apparaat. Op sommige
mobiele apparaten kan het nodig zijn de zoek- of scanoptie te selecteren.
4. Begin met het verbindingsproces op uw mobiele apparaat. Selecteer ‘Tiny Audio’ uit de lijst van beschikbare
apparaten die verschijnt op het scherm van het mobiele apparaat. Deze verbindt automatisch zodra deze
gekoppeld is.
5. Druk kort op de Play/Pauze bediening.
6. Druk kort op VORIGE/VOLGENDE om naar het vorige of volgende nummer te gaan.
Alle audio die u afspeelt op uw mobiele apparaat wordt nu naar het apparaat gestreamd.
Opmerking: U moet alle aangesloten mobiele Bluetooth-apparaten loskoppelen van het apparaat om te streamen van
een andere Bluetooth-apparaat. Bluetooth zal automatisch ontkoppelen als u buiten het bereik van het apparaat komt.
Om handmatig te verbreken hebt u meestal de Bluetooth-instellingen op uw mobiele apparaat nodig.
Opmerking: Sommige oudere Bluetooth-apparaten kunnen u vragen een wachtwoord in te voeren wanneer u probeert
het apparaat te koppelen. Als dit gebeurt moet u de code 0000 invoeren.
ALGEMENE INSTELLING
Info-functie
In de DAB-modus drukt u kort op INFO om de onderstaande informatie weer te geven.


Signaalsterkte



Programmatype



Ensemble/Multiplex



Frequentie



Overdrachtsnelheid



Tijd/datum/radiotekst

In de FM-modus drukt u kort op INFO om de onderstaande informatie weer te geven.


Signaalsterkte



Programmatype



Frequentie



Auto/Stereo/Mono



Tijd/datum/radiotekst
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In de AUX-modus drukt u kort op INFO om tijd/datum weer te geven.
In de Bluetooth-modus drukt u kort op INFO om tijd/datum weer te geven.
Menufunctie
In de DAB-modus drukt u kort op Menu/Enter om naar Menu te gaan, druk op TUNE+/TUNE- om te kiezen voor Full
scan  Manual Tune  DRS  Prune  System.
Full scan: druk kort op Menu/Enter om te starten met zoeken in volledig bereik.
Manual tune: druk kort op Menu/Enter om te starten met zoeken in volledig bereik.
DRC: druk kort op Menu/Enter om DRC te selecteren: DRC off / DRC low / DRC high.
Prune: druk kort op Menu/Enter om Prune NO/YES te selecteren.

In de FM-modus drukt u kort op Menu/Enter om naar het Menu te gaan, druk op TUNE+/TUNE- om te kiezen uit de
Scan setting  Audio setting  System.
Scan setting: druk kort op Menu/Enter om Alle zenders / alleen sterke zenders te selecteren.
Audio setting: druk kort op Menu/Enter om Stereo toe te staan / Alleen Mono te selecteren.

SYSTEEMINSTELLING
In de Systeem-modus drukt u kort op Menu/Enter om naar Menu te gaan, druk op TUNE+/TUNE- om te kiezen voor
Tome  Back Light  Language  Factory Reset  SW version.
Tijdinstelling
Synchroniseert automatisch de tijd met DAB of FM RDS.
Het apparaat synchroniseert de tijd bij ontvangst van het DAB- of FM RDS-signaal.
Handmatig tijd/datum instellen
Als er geen signaal is om de tijd met DAB of FM RDS te synchroniseren.
1. Ga naar tijdmenu kiezen.
2. Kies dan Tijd/Datum instellen, druk kort op Menu/Enter voor het aanpassen van HH-MM-DD-YY. Druk weer kort op
Menu/Enter voor bevestiging nadat de tijdinstelling is voltooid, het scherm toont Time Saved. Druk dan lang op
Menu/Enter om terug te gaan.
Instelling Auto Update Time
1. Ga naar tijdmenu kiezen.
2. Kies dan Auto update, druk op Menu/Enter, druk op TUNE+/- om de onderstaande modi te kiezen.


Update van any: synchroniseren met DAB of FM RDS.



Update van DAB: alleen synchroniseren met DAB.



Update van FM: alleen synchroniseren met FM.



Geen update: geen synchronisatie.

Instellen 12/24 uur
1. Ga naar tijdmenu kiezen.
2. Kies dan instellen 12/24 uur, druk kort op Menu/Enter, druk op TUNE+/- om formaat of tijdweergave te selecteren.


Instellen 12 uur: 12 uur modus



Instellen 24 uur: 24 uur modus

Datumformaat instellen
1. Ga naar tijdmenu kiezen.
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2. Kies dan datumformaat instellen, druk kort op Menu/Enter om naar het Menu te gaan, druk op TUNE+/- om te
kiezen.


MM-DD-JJJJ



DD-MM-JJJJ

Achtergrondverlichting
1. Ga naar het menu achtergrondverlichting kiezen.
2. Stel de duur van de achtergrondverlichting uit en helderheidsniveau in.


10 sec; 20 sec; 30 sec; 45 sec; 60 sec; 90 sec; 120 sec; 180 sec; ON



Dimniveau: Hoog; Medium; Laag

Taalinstelling
1. Ga naar taalmenu kiezen.
2. Kies uit de onderstaande talen


Engels



Frans



Duits



Italiaans

Fabrieksreset
Keer terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.
SW-versie
De softwareversie van het apparaat controleren.
Druk lang op Menu/Enter om terug te keren tijdens bovenstaande instellingen.

PRESET
DAB/FM-zenders opslaan
1. Stem in de DAB- of FM-modus af op DAB- of FM-zenders die u wilt opslaan. Houd PRESET voor 2 seconden
ingedrukt in het Preset Save menu, druk op TUNE+/- om te kiezen uit de lijst van opgeslagen voorinstellingen uit P1
tot P10.
2. Als u P1 wilt opslaan kiest u SELECT om te bevestigen, dan wordt “Preset 1 Saved” weergegeven om aan te tonen
dat P1 is opgeslagen.
3. Als u op andere voorinstellingen wilt opslaan, kunnen de bovenstaande handelingen worden herhaald.
4. Er kunnen in totaal 10 DAB-zenders en 10 FM-zenders worden opgeslagen.
Opgeslagen zenders afspelen
1. Druk op PRESET in het Preset Recall menu, druk op TUNE+/- om opgeslagen zenders van P1 tot P10 op te
vragen.
2. Druk op Menu/Enter om het afspelen te bevestigen.
3. ##Empty wordt weergegeven is er geen radiozenders zijn opgeslagen.

ANDERE INSTELLINGEN
Volumeregelaar
1. Het volume aanpassen door aan de volumeknop te draaien.
2. In de Bluetooth-modus kunt het volume aanpassen via het audio-apparaat zelf.
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Batterijvolume
1. Batterijduur wordt weergegeven als de batterij wordt gebruikt, via de afbeelding
2. Het apparaat schakelt automatisch uit als het batterijduur volledig is verbruikt om zichzelf te beschermen.
Externe oortelefoon
Als een hoofdtelefoon wordt aangesloten op de HOOFDTELEFOON-poort wordt de luidspreker automatisch
uitgeschakeld.
Aanpassing signaalsterkte
1. Voor het beste signaal in de DAB- of FM-modus dient u het apparaat in een open ruimte en met volledig
uitgeschoven antenne te plaatsen.
2. Houd het apparaat uit de buurt van storende bronnen zoals: computer, magnetron, enz.
3. In de FM-modus kunt u overschakelen van stereo naar mono voor een betere signaalkwaliteit.
Batterij en USB-adapter
1. Het apparaat wordt gevoed door 4xAA (normale penlite) batterijen, maar de batterijen kunnen niet worden
opgeladen.
2. Het kan ook worden gevoed door een MICRO USB-kabel, die kan worden aangesloten op elke computer of
USB-adapter (meegeleverd bij het apparaat).
3. Voor een langere levensduur van de batterij dient u de droge batterijen te verwijderen als het apparaat wordt
gevoed door een USB-adapter.
4. Schakel het apparaat altijd uit en haal deze los van de USB-voedingsadapter voordat u droge batterijen plaatst of
verwijdert.
5. Verwijder de droge batterijen uit de radio als u de radio voor een langere periode niet gaat gebruiken,
hiermee voorkomt u schade aan de radio door batterijen die mogelijk gaan lekken.
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

Druk- en typfouten voorbehouden.
© Copyright - Quantis Electronics, 2016
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