INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING

VOOR

Csmart

2. INSTALLATIE

1. INLEIDING
Csmart is een universele 3in1 oplossing met DAB+ handsfree en
Bluetooth-audio voor alle auto’s. Eenvoudig te gebruiken met onze
gratis mobiele applicatie (ondersteunt iOS en Android) of met onze
Bluetooth low energy (BLE) afstandsbediening (optionele accessoire).

► Rood: +12V batterij (permanent 12V)

► Csmart apparaat

► Paars: +12V geschakeld (ACC of ontsteking)

► Stroomverzorgingskabel

► Zwart: Aarde (GND)

► Universele microfoon

De microfoon monteren

► Voedingskabel met 2-pins micro-set voor actieve
antenne met externe voedingsbron
► Installatie-accessoires

Csmart-connectoren:

Microfoonconnector
Aux-out – 3,5 mm aansluiting extra
apparaatuitgang voor aansluiten op
de hoofdeenheid via AUX
SMB ANT. – Antenneonnector met
fantoonvoedingsondersteuning
– 12V vermogen

MIC in

Allereerst moet u de voedingskabel van de Csmart aansluiten. Gebruik de meegeleverde voedingskabel voor de autozijde en sluit de 3
voedingskabels als volgt aan om het apparaat van stroom te voorzien:

AUX-out

uitgang voor antennes met

SMB ANT.

externe voedingsondersteuning

De microfoon werkt het beste wanneer deze weggehouden wordt van
alle ruisbronnen (open ramen of luidsprekers) maar bevindt zich dicht bij
de bestuurder: installeer hem bij de centrale binnenverlichting of de
achteruitkijkspiegel, dus in het midden van de voorruit zijn 2 opties die
een hoge geluidskwaliteit kunnen produceren. Er is ook een clip om u te
hel-pen bij het monteren van de microfoon. De optimale plaats voor de
microfoon is afhankelijk van verschillende dingen, dus het wordt
aanbevolen om meerdere plaatsen uit te proberen voordat u de
installatie voltooit.

Installeren van de DAB-antenne

► De DAB-ontvangst en prestatie zijn afhankelijk van vele factoren, zowel
op het voertuig als van andere externe omstandigheden.
► Controleer voordat u de installatie van de antenne start en/of het
product test, dat u een goede DAB-dekking en -ontvangst heeft.
► Als uw voertuig wordt geleverd met een gemetalliseerde voorruit
(bijvoorbeeld voorruitverwarming), is een externe antenne vereist.

Actieve
ANT.12V

DC in

USB
opladen

Status AUX-in
led
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► De DAB-module ondersteunt zowel versterkte als niet-versterkte
antennes. Voor versterkte antennes ondersteunen we fantoomvoeding via de SMB-antenneconnector en ook wordt 12V-vermogen
geleverd door de DAB-ontvanger via de 2-pins molexconnector.
► Lees de handleiding van de antenne zorgvuldig door en volg de
instructies om de juiste plaats van de antenne te vinden.
► Test altijd (lees het volgende hoofdstuk) de DAB-functie voor het
voltooien van de installatie.

Antenne-installatie
Bij de Csmart is een actieve antenne inbegrepen. Voor de beste
prestaties is het belangrijk dat deze correct is geïnstalleerd.

Verwijder de
beschermfolie van de
antenne.

Verwijder de beschermfolie van
de versterker.

Voltooi de installatie.

Bevestig de versterker aan de Astijl.
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De afstand tussen de auto en
de antenne moet 20 mm
zijn.
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Bluetooth instellen (koppelen)
De Csmart heeft twee verschillende Bluetooth-chips aan boord.
Een low-energy chip voor de DAB-toepassing (wordt weergegeven
als Csmart-besturing) en een klassieke Bluetooth-chip voor
handsfree en muziekstreaming (wordt weergegeven als Csmart
handsfree). De low-energy chip wordt automatisch met uw
telefoon verbonden zonder te koppelen nadat u de TinyDABapplicatie heeft gestart. Zorg ervoor dat de Bluetooth van de
telefoon op ON staat.

3. GEBRUIK MET APPLICATIE
Onze DAB-applicatie voor Csmart is beschikbaar in de Apple store
voor Apple iPhones, iPads en iPod Touch-apparaten en in de Google
Play store voor Android-telefoons en tablets.

Koop uw app nu!

► Om verbinding te maken met de klassieke Bluetooth, moet u de
telefoon met de Csmart koppelen
in het Bluetooth-menu van uw telefoon.
► Als uw telefoon tijdens het koppelen vraagt naar een Bluetoothpin, moet u 8888 invoeren.
Het koppelingsproces voor een klassieke Bluetooth-verbinding is als
volgt:
a) Zet uw Smart aan door het contact op ON te zetten.
b) Ga naar ‘Bluetooth Settings’ (Bluetooth-instellingen) op uw
smartphone.
c) Zet Bluetooth op ON.
d) Zie de lijst van de beschikbare apparaten.
e) Verbind met Csmart handsfree wanneer deze in de
apparatenlijst verschijnt.

3.1 De eerste stappen
Open de applicatie en zorg ervoor of uw Csmart is ingeschakeld. Wanneer
aan al deze voorwaarden is voldaan, maakt de app automatisch verbinding
met het dichtstbijzijnde apparaat.
Na de verbinding schakelt de applicatie
naar het ‘Now Playing’ (Nu aan het
afspelen) scherm en voert automatisch
een scan uit, zodat u alle beschikbare
stations in de lijst ziet.
In het geval van het eerste gebruik, moet u
enkele basisinstellingen uitvoeren, voordat
u kunt luisteren en genieten van DABmuziek.

Hoofdmenu
Om naar het hoofdscherm van de applicatie
te gaan, moet u op het logo in de
linkerbovenhoek tikken.
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U ziet vier opties in het hoofdscherm:
► Now Playing (Nu aan het afspelen)
► Manage stations (Zenders beheren)
► Source selection button (Bronselectieknop)

Beschikbare apparaten
Als er meerdere beschikbare apparaten
binnen bereik zijn, kunt u schakelen tussen
de apparaten in dit menu.

► Set things (Dingen instellen)

Apparaatvolume
Instellingen
Dit is waar u uw basisinstellingen moet doen, voordat u voor de eerste keer
het Csmart-apparaat gebruikt. Laten we beginnen met het instellen van de
frequentie!

Als u een verschil bemerkt tussen het
volume van uw Csmart-apparaat en andere
bronnen, kunt u het volume eenvoudig
aanpassen tot u hetzelfde volume bereikt.

FM-frequentie instellen.

Dit kan worden gedaan met de schuifbalk
in het menu ‘Settings’ (Instellingen).

Eerst moet u zoeken naar een vrije FMfrequentie op uw autoradio. Als u er een heeft
gevonden waar u geen andere zenders hoort,
moet u naar het ‘Set things’ (Dingen instellen)
menu van de applicatie gaan en en op
‘Frequency’ (Frequentie) tikken.

FM-instelling

In het pop-upmenu kunt u dezelfde
frequentie instellen. Nadat u op het vinkje
heeft geklikt, moet u op de DAB de radio op
die frequentie horen, ook moet u de naam
van de momenteel spelende DAB-zender op
het display van de radio als RDS zien.
U kunt ook de automatische frequentieinstellingen gebruikten als u op het kleine
vergrootglaspictogram in de rechterbovenhoek van het pop-upmenu tikt. In dit geval
zoekt het apparaat automatisch naar de
vrije FM-frequentie en stelt het apparaat
daar in. Daarna ziet u de exacte frequentie
in een pop-upmenu en de app laat je
teruggaan naar het menu ‘Settings’
(Instellingen).
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Hier kunt u de FM-standaarden van het
apparaat instellen.
Als u de Csmart via AUX input gebuikt,
selecteer dan FM OFF.
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Apparaat en app-informatie
Onderaan het menu ‘Set things’ (Dingen instellen) vindt u
alle informatie over uw apparaat en uw applicatie.

3.2 DAB+ beheren

kunt u een DAB-scan starten door op het vernieuwingspictogram in
de rechterbenedenhoek van het scherm te tikken.
Als u op de
knop drukt, gaat u direct naar het scherm ‘Now Playing’ (Nu
aan het afspelen).

Now Playing (Nu aan het afspelen)

Zenders beheren
In dit menu kunt u alle beschikbare DABzenders in alfabetische volgorde weergeven.
Met de applicatie kunt u onbeperkt favoriete
zenders instellen. Om dit te doen, moet u het
kanaal naar links vegen en vervolgens op het
gele hartpictogram tikken.
De favoriete zenders worden gemarkeerd
Met een gele lijn aan de rechterkant ven de
momenteel spelende zender is gemarkeerd
met een gele achtergrond.
De volgorde van de favoriete zenders kan door
de gebruiker worden gewijzigd. U hoeft alleen
uw favoriete zender naar de plaats te slepen
waar u deze wilt zien.
Al deze informatie wordt opgeslagen in de
applicatie op de telefoon, wat betekent dat
alle gebruikers zelf een persoonlijke
favorietenlijst kunnen hebben.
Het verwijderen van zenders uit de favorieten is
gelijk aan het toevoegen. U hoeft alleen maar
naar links te vegen en op het gele hart te tikken.
In het ‘Manage stations’ (Zenders beheren) menu, kunt u

8

In dit scherm kunt u alle informatie krijgen die
door de momenteel spelende DAB-zender
wordt verzonden en u kunt ook het logo van de
zender zien.
Als u de huidige diavoorstelling naar links of
rechts veegt, kunt u schakelen tussen vorige en
volgende DAB-stations.
Alle favoriete zenders worden geel gemarkeerd.
Als u op het pictogram in de
rechterbovenhoek drukt, kunt u direct naar
het menu ‘Manage stations’ (Stations
beheren) gaan.

3.3 Bronnen beheren
Er is ook een knop om uw voorkeursbron te
selecteren. U hoeft alleen op het pictogram
linksonder in het hoofdscherm te tikken om dit
in te stellen. Dat is uw actieve bron totdat u
deze wijzigt.
In het geval van AUX- of Bluetooth-audiobron
ziet u alleen het logo van de bron in het
menu ‘Now Playing’ (Nu aan het afspelen).
Het ‘Manage stations’ (Zenders beheren) is
actief in het geval van alle bronnen en als u een
DAB-zender selecteert, schakelt de bron
automatisch naar DAB.
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4. GEBRUIK MET BLUETOOTHAFSTANDSBEDIENING (BRC1DAB)
De Bluetooth-afstandsbediening voor DAB is een optionele accessoire
voor de Csmart. De afstandsbediening maakt het gebruik van de DABapparaten net zo eenvoudig als het gebruik van een FM-stereo.

Automatisch scannen
U kunt ook een automatische FM-frequentiescan starten.
Om deze optie te gebruiken, moet u het volgende doen:
► Schakel het contact in,
► Houd de

knop voor 3 seconden ingedrukt,

4.1 De eerste stappen

► Druk op de
knop.
Na deze stappen zoekt het apparaat naar een vrije frequentie en stelt deze
automatisch in. Deze frequentie kan worden gevonden als u een FM-scan
uitvoert met uw radio.

Als u van plan bent om u Csmart samen met de afstandsbediening te
gebruiken, maar zonder de DAB-toepassing, moet u eerst uw DABapparaat instellen. Om dit te doen, volgt u de volgende stappen:

4.2 DAB+ beheren

Bluetooth koppelen

U kunt een DAB-scan uitvoeren door de
knop in te drukken.
Tijdens het scanproces moet u ‘DAB-scan’ op het radioscherm
zien.

De afstandsbediening maakt automatisch verbinding met het
dichtstbijzijnde Csmart-apparaat.

FM-frequentie
instellen Handmatig
scannen
Om de FM-frequentie in te stellen, moet u de volgende stappen
volgen:
► Schakel het contact in,
► Houd de

knop voor 3 seconden ingedrukt,

► Voer de frequentie in (van 87.6 [876] tot 107.9 [1079]),
► Druk op

Tussen zenders navigeren
Door op de
en
knoppen te drukken, kunt naar een
volgende of een vorige zender springen.
Als u deze deze knoppen lang ingedrukt houdt, kunt u vijf zenders in
één keer overslaan
(alfabetisch).

knop om de geldige frequentie op te slaan,

Voorprogrammeringen
U kunt voorprogrammeringen opslaan met de knop 1-9. Om de
momenteel afspelende zender op te slaan, moet u een van de
cijfertoetsen 3 seconden ingedrukt houden.
Hierna kunt u direct naar die zender overschakelen door kort op
dezelfde knop te drukken.

► Schakel over naar de geselecteerde frequentie op uw radio.
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4.3 Bronnen beheren
Met de
knop kunt u tussen drie beschikbare bronnen DAB, AUX en
Bluetooth-audio schakelen.

Extra bronnen
Het apparaat biedt u de mogelijkheid om naar muziek van een
externe bron te luisteren via een 3,5 mm aansluitconnector. Om het
geluid van de DAB-radio te onderdrukken en de extra ingang van het
apparaat te gebruiken moet u de
knop indrukken. In deze modus
moet u de “AUX” op het RDS-display zien.

5. BELANGRIJKE OPMERKINGEN
De Tiny Audio Csmart biedt u een eenvoudigere en veiligere manier
om uw telefoon in de auto te gebruiken. Houd echter altijd eerst de
veiligheid in de gaten en houd u aan de verkeersregels en wetten die
van toepassing zijn. Gebruik uw telefoon niet als deze uw aandacht
kan afleiden van het autorijden.

6. DISCLAIMER EN

GARANTIE

Bluetooth audiobronnen
Het is ook mogelijk om de Bluetooth-audiobron te schakelen met de
knop. Als dit de actieve bron is, kunt u naar alle muziek luisteren
die op uw telefoon is opgeslagen, of u kunt online streams van uw
telefoon beluisteren via de Csmart op uw hoofdapparaat. In deze
modus kunt u de
en de
knoppen van de
en
afstandsbediening gebruiken om het afspelen van de muziek vanaf uw
telefoon te regelen.

Handsfree oproepen
In het geval van inkomende handsfree-oproepen kunt u de oproep
aannemen door op de
knop te drukken en ophangen of de oproep
weigeren met de
knop.
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Als uw Csmart-product zich onvoorspelbaar gaat gedragen, koppel het
apparaat dan onmiddellijk los en laat het controleren door
een gekwalificeerde elektrotechnicus Tiny Audio en zijn erkende
distributeurs, evenals detailhandelaren zijn niet aansprakelijk voor enige
incidentele, vervolg- of indirecte schade of verlies en zijn niet
aansprakelijk voor diagnostische kosten. Het gebruik van mobiele
apparaten tijdens het autorijden kan onderworpen zijn aan
overheidswetgeving. Zorg ervoor dat het gebruik van een Tiny Audioapparaat in overeenstemming is met de toepasselijke verkeerswetgeving.
Tiny Audio is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die het gevolg zijn
van illegaal of onverantwoord gebruik van deze mobiele apparaten.
Tiny Audio behoudt zich het recht voor om haar producten of
specificaties aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.
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GARANTIE

BELANGRIJK VOOR IPHONE-GEBRUIKERS

Tiny Audio-apparaten hebben een jaar beperkte garantie die u
beschermt tegen defecten in materiaal en vakmanschap van
producten verkocht door Tiny Audio of zijn erkende distributeurs en
detailhandelaren. Tiny Audio geeft geen garantie voor
installatiewerkzaamheden en aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor enige schade veroorzaakt door nalatigheid, onjuiste installatie
of bediening. Voor garantieaanspraken is een aankoopbewijs
vereist.

ONDERSTEUNING
Als u meer hulp nodig heeft bij het gebruik van uw Tiny Audioproduct, neem dan contact op met uw lokale leverancier of ga naar
onze website www.tinyaudio.com
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Als u telefoongesprekken via de autoluidsprekers (en niet via de
luidsprekers van uw telefoon) wilt horen, zijn mogelijk wijzigingen vereist
voor iPhone-gebruikers. Als u ervaart dat de oproep alleen via de
telefoon kan worden gehoord of als het geluid met een paar seconden
vertraging naar de luidsprekers wordt geschakeld, wijzigt u de
instellingen in de instellingen ‘Call Audio Routing’ (Audiorouting
oproep). Ga als volgt te werk om bovenstaande instellingen te vinden
en aan te passen:
U kunt deze instellingen vinden als u de volgende stappen op uw
telefoon volgt: Settings/General/Accessibility/Call Audio
Routing/Bluetooth Headset (check)
(Instellingen/Algemeen/Toegang/Audiorouting oproep/Bluetooth
hoofdtelefoon (controle)
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