Belangrijke veiligheidsinstructies
1. Lees deze instructies aandachtig.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies op.
5. Gebruik het product niet in de buurt van water.
6. Reinig het product alleen met een droge doek..
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN STROOMSTOTEN TE VERMIJDEN DIT PRODUCT NIET
BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT.
Om het risico van stroomstoten, brand, etc. te vermijden:
1. Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters,
kachels of andere apparaten (inclusief audio-apparatuur) die warmte produceren.
2. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater en er mogen geen voorwerpen gevuld
met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
3. Plaats geen zware objecten op het apparaat, en ga er niet op staan, dit kan ernstige
beschadiging aan het apparaat veroorzaken.
4. Lees het informatielabel op de achterzijde van het apparaat voor de belangrijke apparaatkenmerken.
5. Dit toestel is bedoeld om alleen te worden gebruikt in combinatie met de bijgeleverde netadapter.
6. Ga niet op het aansluitsnoer staan en zorg ervoor dat het niet bekneld raakt, met name bij de
netadapter en bij de aansluiting met het apparaat.
7. Verwijder de netadapter niet uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar verwijder de
adapter door deze rechtstandig uit het stopcontact te trekken.
8. Repareer of vervang een netadapter waarvan het aansluitsnoer versleten of beschadigd is
onmiddellijk. Gebruik nooit een netadapter waarvan het aansluitsnoer beschadigingen vertoont.
9. Gebruik, om brand en/of stroomstoten te voorkomen, uitsluitend een netaansluiting of
verlengsnoer waarvan de aansluitpennen overeenkomen met de aansluitpennen van de
netadapter, dit om blootstelling aan de aansluitpunten te voorkomen.
10. Koppel het apparaat los van de netspanning wanneer het voor een langere periode niet wordt
gebruikt. Dit om eventuele bliksem- en piekspanningsschade te voorkomen.
11. Voer zelf geen servicewerkzaamheden uit aan het apparaat. Door het openen of verwijderen van
de behuizing kunt u worden blootgesteld aan o.a. gevaarlijke elektrische spanningen.
Servicewerkzaamheden moeten door gekwalificeerde technici worden uitgevoerd.
12. Het normaal functioneren van het apparaat kan worden gestoord door sterke elektromagnetische
interferentie. Zet in dat geval het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen en installeer het
opnieuw. Ingeval het apparaat niet meer normaal functioneert verplaats het dan naar een andere
locatie waar de magnetische interferentie geen belemmering voor een goede werking van het
apparaat is.
13. Door de adapter uit het stopcontact te verwijderen wordt het apparaat van het elektriciteitsnet
losgekoppeld. Derhalve moet de netaansluiting te allen tijde gemakkelijk bereikbaar zijn.
14. De batterij van de afstandsbediening mag niet worden blootgesteld aan overmatige warmte,
zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
15. Er bestaat explosiegevaar wanneer de batterij door een niet juist type wordt vervangen.
Vervanging dient alleen te geschieden met hetzelfde of een gelijkwaardig type.
16. Ten aanzien van de veiligheid en om onnodig energieverbruik te vermijden dient u het apparaat
uit te schakelen als het gedurende een langere perioden, bv 's nachts of wanneer u op vakantie
bent niet wordt gebruikt. Schakel het apparaat uit en verwijder de netadapter uit het stopcontact.
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Aan de slag
Haal uw radio voorzichtig uit de verpakking. Mogelijk wilt u deze bewaren voor toekomstig gebruik.
Inhoud van de verpakking


Basisapparaat



Handleiding



Afstandsbediening en AAA alkaline batterijen



Netadapter



DAB-FM antenne



Audio aansluitkabel (RCA)

Plaatsen van uw radio
Plaats uw radio op een vlakke / stabiele en trillingsvrije ondergrond.
Vermijd onderstaande locaties:


In direct zonlicht



Op plaatsen waar de radio is blootgesteld aan warmtebronnen



Waar de luchtvochtigheid hoog is en de ventilatie gebrekkig.



In stoffige ruimten



In vochtige ruimten waar het risico van spatwater bestaat.

Wireless LAN Setting


Een breedband internetverbinding.



Een draadloos toegangspunt (WiFi) verbonden met breedband internet, bij voorkeur een router.



Indien uw WiFi netwerk is beveiligd met WEP of WPA dan moet u deze WEP/WPA codes
kennen om de Internetradio met het netwerk te laten communiceren.



Als uw WiFi netwerk is geconfigureerd om alleen te communiceren met vertrouwde apparaten
dan moet u het MAC-adres van uw Tiny Audio M7 invoeren in uw wireless access point. Het
MAC-adres van uw radio vindt u alsvolgt:
'Main menu’ > System settings > Network > View settings > MAC address.

Zorg ervoor dat – voordat u verdergaat – uw draadloos toegangspunt is verbonden met breedband
internet. Raadpleeg de handleiding van uw draadloos toegangspunt voor de juiste instellingen.
Aanbrengen en instellen van de antenne
Trek de DAB / FM-antenne geheel uit en schroef hem op de antenne-aansluiting van uw radio. Voor
de beste ontvangstkwaliteit kan het nodig zijn om de positie van de radio en / of antenne aan te
passen.
Gebruik van een optische kabel
Sluit een optisch-digitale kabel aan op de Optical Out aansluiting op de achterkant van uw radio om
het digitale audio-signaal naar uw audio-apparatuur over te brengen.
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Gebruik van de RCA-kabel
Sluit de 3,5 mm plug van de RCA-kabel aan op de Audio Out aansluiting op de achterkant van uw
radio. Sluit vervolgens de rode en zwarte stekker van de RCA-kabel aan op uw audio-apparaat.
De radio Aan/Uit schakelen
Sluit de ronde plug van de netadapter aan op de DC IN-aansluiting op de achterkant van de radio.
Sluit de netadapter aan op een stopcontact. Druk op

op het apparaat of op de afstandsbediening

om de radio in te schakelen of in standby te zetten. Om de radio volledig uit te schakelen, verwijdert u
de netadapter uit het stopcontact.

Voor- / achteraanzicht

1. IR-sensor afstandsbediening

1. Optical Out aansluiting

2. LCD-scherm

Hier sluit u een optisch-digitale kabel aan.
2. Audio Out aansluiting
Hier sluit u een RCA-audiokabel aan.
3. DC IN aansluiting
Aansluiting voor de netadapter
4. Antenne aansluiting
5.

knop
Druk hierop om de radio aan- of in standby
te zetten.
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Afstandsbediening
1.

-knop
Druk om de radio aan te zetten, druk nogmaals om
de radio in standby te zetten.

2.

OK-knop
Druk om een opdracht of keuze te bevestigen.

3.

knoppen
Druk om door opties te bladeren.

4.

VOL +/− knoppen
Druk + of – om het volume in te stellen.

5.

MENU-knop
Druk om de menu-opties weer te geven.

6.

MODE-knop
Druk om tussen Internet radio, Spotify Connect,
Music player, DAB en FM modi te schakelen.

7.

INFO-knop
Druk om zenderinformatie te weer te geven.

8.

MUTE-knop
Druk om het geluid te onderdrukken, druk opnieuw
om het geluid in te schakelen.

9.

SCAN-knop
Druk om zenders te scannen in DAB- en FM-modi.

Vervangen van de batterijen:

10.

1. Open het batterijcompartiment aan de

Druk in Music player- en Spotify-modus om het

achterzijde van uw afstandsbediening.

vorige nummer af te spelen. Houd de knop inge-

2. Plaats 2 nieuwe AAA batterijen op de
juiste wijze in het batterij-compartiment.



drukt om terug te spoelen in het huidige nummer.
11.

-knop

Zorg ervoor dat de polariteit van de

Druk om in Music player- en Spotify-modus het

batterijen overeenkomt met de indicatie in

volgende nummer weer te geven. Houd de knop

het batterijcompartiment.

ingedrukt om vooruit te spoelen in het huidige
nummer..

Let op: Gebruik geen verschillende types

12.

batterijen door elkaar, ook geen oude en

batterijen weggooit, doe dat dan op een

-knop
Druk om het huidige nummer te pauzeren of de

nieuwe batterijen. Wanneer u oude

pauze te beëindigen.
13.

voor het milieu verantwoorde wijze.
3.

-knop

Voorkeuzeknoppen 1-10
Druk om een voorkeuzezender op te roepen.

Plaats het afsluitdeksel terug op het

Houd de knop ingedrukt om voorkeuzezenders op

batterijcompartiment.

te slaan.
14.

SLEEP-knop
Druk om de sleeptimer in te schakelen..

15.

SNOOZE-knop
Druk om de sluimerfunctie te activeren.
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Installatiehulp


Opmerking: gebruik de afstandsbediening om uw radio te bedienen.

1.

Bij de eerste ingebruikname van uw radio zal op het LCD-scherm de ‘Setup wizard’
(Installatiehulp) worden getoond.

2.

Markeer met de

of

knop ‘YES' om de installatiehulp te starten. Onderstaande opties zijn in

de installatiehulp beschikbaar:
Date/Time
Hier stelt u de uur-weergave in (12 of 24 uur).
Auto update
 Automatische datum/tijd update via DAB
 Automatische datum/tijd update via FM
 Automatische datum/tijd update via Internet

Instellen van de tijdzone en de optie zomer/wintertijd is hiervoor vereist.
 Geen update

Stel datum/tijd handmatig in.
Keep network connected (Netwerkverbinding niet verbreken)
Selecteer ‘YES’ of ‘NO’
3.

De installatiehulp start het zoeken naar toegankelijke Wifi netwerken. Als het zoeken is voltooid
wordt een lijst van beschikbare netwerken getoond.
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Een WiFi-netwerk selecteren
a.

Als het WiFi-netwerk is beveiligd met een WEP/WPA code (wachtwoord) dan zal de radio u
via onderstaand scherm vragen dit wachtwoord in te voeren:

b.

Druk de

knoppen om de leestekens te selecteren die nodig zijn om het

wachtwoord samen te stellen. Druk telkens als u het juiste leesteken hebt geselecteerd op
de ‘OK’ toets om het leesteken in te voeren.


c.

Let op: WEP/WPA wachtwoordcodes zijn hoofdlettergevoelig.

Selecteer



om een foutief ingevoerd leesteken te wissen.

Opmerking:

= Backspace (laatst ingevoerde leesteken wissen) met;

gaat u terug naar het vorige scherm; Uw radio slaat de ingevoerde
WEP/WPA wachtwoorden automatisch op. U hoeft het wachtwoord dus niet telkens
opnieuw in te voeren.
d.

Selecteer

met de

knoppen nadat u het laatste leesteken van uw

wachtwoord hebt ingevoerd en druk op de ‘OK’ knop om uw wachtwoord te bevestigen, Uw
radio is nu verbonden met het geselecteerde draadloze Wifi netwerk.



Opmerking: Indien geen wachtwoord (WEP/WPA) voor het geselecteerde netwerk is
vereist dan zal uw radio automatisch verbinding maken met het betreffende netwerk.

4.

De installatieprocedure is voltooid, druk op de ‘OK’ knop om af te sluiten.
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Internetradio
1.

Nadat de ‘Setup wizard’ is afgesloten wordt het ‘Main menu’ scherm getoond. Druk op de ‘OK’
knop en selecteer ‘Internet radio’.

2.

Selecteer 'Station list' en druk op de ‘OK’ knop.

3.

Ga naar de volgende rubriek om zenders te kiezen. Mocht er geen verbinding met het netwerk
zijn controleer dan het volgende:
a. Controleer of uw Router goed functioneert en of de instellingen juist zijn
b. Verplaats uw radio naar een locatie waar het signaal sterker is
c. Verzeker u ervan dat u het juiste wachtwoord hebt ingevoerd

Lokale zenders
Local ‘Country’ geeft uw huidige locatie weer. De lokale programma's van uw huidige locatie worden
hier getoond.
1.

Druk op de ‘MENU0’ knop, selecteer > Station list > Local "Country", en druk op de ‘OK’ knop
voor een overzicht van de lokale zenders .

2.

Druk op de

of

knop om een van de opties te selecteren. Druk op de ‘OK‘ knop om uw

keuze te bevestigen.
3.

Kies vervolgens stap voor stap de zender van uw keuze.

Een zender kiezen via de optie ‘Stations’
1.
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Druk op de ‘MENU’ knop, selecteer > Station list > Stations, en druk op de ‘OK‘ knop.

2.

In het menu 'Stations':
 ‘Location’ laat u een keuze maken tussen de radiozenders die worden aangeboden door de
door u geselecteerde regio.
a)

Markeer 'Location' en druk op de ‘OK’ knop.

b)

Druk op de

c)

Op dezelfde manier kiest u een land en vervolgens de zender. De radio laadt nu alle

of

knop om uw regio te selecteren en druk op de ‘OK’ knop.

beschikbare zenders van het door u gekozen land.
 Met ‘Genre’ bepaalt u de soort muziek of programma’s dat u wilt beluisteren, bijv. Klassiek,
Rock, Sport, Nieuws enz.
 Met ‘Search stations’ kunt u een zender vinden door de naam van de zender of een deel
ervan in het zoekveld in te voeren.
 ‘Popular stations’ toont de meest beluisterde zenders.
 ‘New stations’ toont de zenders die sinds kort online zijn op het Internet radio netwerk.



Opmerking: Sommige radiozenders zenden geen 24 uur per dag uit en sommige zijn niet altijd
on-line.

Een zender kiezen via Podcasts
1.

Druk de ‘MENU’ knop > Station list > Podcasts, en druk op de ‘OK‘ knop.

2.

Druk op de

3.

Kies vervolgens stap voor stap de zender van uw keuze.

of

knop om een optie te selecteren en druk daarna op de ‘OK’ knop.

Een toegangscode verkrijgen en de FAQ optie openen
1.

Druk op de ‘MENU’ knop > Station list > Help, en daarna de ‘OK’ knop om toegang te krijgen
tot deze opties .
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2.

Opmerking: wanneer u de optie ‘FAQ’ selecteert kunt u online het antwoord op veel gestelde vragen
beluisteren.

Als 'Get access code' is gemarkeerd druk op de ‘OK’ knop om een toegangscode te verkrijgen.

Zenders toevoegen aan ‘My Favourites’
1.

Meld uw radio aan op het radioportal www.wifiradio-frontier.com.

2.

Maak een account aan en voer daarvoor de ‘Access code’ (toegangscode) in. U vindt de
toegangscode in ‘Station list > Help > Get access code’.

3.

U kunt nu uw favoriete zenders toevoegen via het radioportal (www. wifiradio-frontier.com).

4.

Nadat u uw favoriete zenders via het portal hebt toegevoegd moet u uw radio enige minuten
uitschakelen en daarna opnieuw inschakelen zodat deze toegang krijgt tot de nieuwe instellingen.

5.



Uw favoriete zenders vindt u terug in ‘My favourites’ (MENU > Station list > My favourites’).
Let op: Door het terugzetten van de fabrieksinstellingen worden ‘My favourites’ niet gewist. Als u de
favorieten wilt wissen moet u dat via het radioportal doen.

Zenders toevoegen aan ‘My Added Stations’
1.

Ofschoon het Internet portal u toegang geeft tot duizenden zenders wilt u misschien radiostations
beluisteren die niet in de lijst voorkomen. U kunt in dat geval zenders toevoegen via het portal
(www. wifiradio-frontier.com).

2.

Nadat u nieuwe zenders via het portal hebt toegevoegd moet u uw radio enige minuten
uitschakelen en daarna opnieuw inschakelen zodat deze toegang krijgt tot de nieuwe instellingen.

3.

U hebt toegang tot de toegevoegde zenders door achtereenvolgens ‘MENU’ > ‘Station list‘ >
‘My added stations’ te selecteren.



Let op: Door het terugzetten van de fabrieksinstellingen worden ‘My added stations’ niet gewist. Als u ‘My
added stations’ wilt wissen moet u dat via het radioportal doen.

Zenderinformatie bekijken
Terwijl u luistert naar een Internetradio-programma kunt u via het LCD-display programma-informatie
over de betreffende zender bekijken. Door de ‘INFO’ knop meermaals achtereen in te drukken wordt
informatie getoond over de betreffende zender, Genre, Land, Ontvangstkwaliteit, Bit rate, Codec,
Sampling rate, Playback buffer en datum.

12

Voorkeuzezenders vastleggen
Uw radio kan 10 Internetzenders als voorkeuzezender vastleggen. Dit maakt het mogelijk om snel en
eenvoudig op uw favoriete zenders af te stemmen.
1. Selecteer de zender die u wilt vastleggen en houd één van de Preset knoppen 1-10 ingedrukt tot
de melding ‘Preset stored’ verschijnt.
2. In bedrijfsmodus wordt op het LCD-scherm het voorkeuzenummer ‘

#’ getoond.

Een voorkeuzezender oproepen
1.

Druk op één van de ‘Preset’ knoppen 1-10 om een vastgelegde voorkeuzezender op te roepen.

2.

Het LCD-scherm zal de melding ‘Preset empty’ tonen als onder de betreffende knop (1-10)
geen voorkeuzezender is opgeslagen.
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Spotify Connect
Spotify maakt moeiteloos de weg vrij naar een ongekende hoeveelheid fantastische muziekbelevenissen. Uw favoriete artiesten, de laatste hits en alles wat er op muziekgebied te ontdekken
valt, op simpele wijze binnen handbereik gebracht.
Met de Spotify Connect app op uw smartphone of tablet selecteert u comfortabel de muziek die u via
uw Tiny Audio M7 ten gehore wilt brengen.
En dát is mogelijk omdat Spotify in uw M7 is ingebouwd.
Zonder onderbreking naar uw favoriete muziek luisteren. Want u kunt uw tablet of telefoon gewoon
gebruiken om te telefoneren, te gamen of een te video bekijken zonder uw Spotify sessie te
onderbreken. Zelfs als u uw telefoon uitschakelt blijft de verbinding met Spotify in stand. Ideaal om
thuis uw favoriete muziek te beluisteren.

Hoe u Spotify Connect gebruikt
Om gebruik te kunnen maken van Spotify Connect hebt u een Spotify Premium account nodig. Hebt u
die nog niet, ga dan naar www.spotify.com/freetrial voor een kosteloos abonnement voor een periode
van 30 dagen.
1.

Download de Spotify app voor uw smartphone of tablet (iOS).

2.

Verbind uw M7 met het WiFi-netwerk waarmee ook uw smartphone of tablet is verbonden. Druk
nu meermaals achtereen op de 'MODE' knop om de ‘Spotify Connect’ modus te selecteren.

3.

Open de Spotify app op uw smartphone of tablet en kies het muziekstuk dat u via uw M7 wilt
afspelen op uw Hifi- of stereo-/surround-installatie.

4.

Kies één van de opties in het Spotify scherm, selecteer het verbindingsicoon

5.

Selecteer ‘M7+’ uit de lijst en klik erop. Als uw radio niet in het overzicht staat controleer dan of
uw radio is verbonden met hetzelfde netwerk als uw smartphone of tablet.
Merk op dat uw radio in de Spotify app wordt weergegeven
als “M7+ xxxxxxxxxxxx” (de 12 cijferige alphanumerieke
code is het MAC adres van uw radio). U kunt de naam van
uw radio wijzigen (bijv. 'John's Tiny Audio M7). U gaat
daarbij alsvolgt te werkt:
a.

Op uw M7: druk op de ‘MENU’ knop en selecteer ‘Main
menu’ > ‘System settings’ > ‘Network’ > ‘View
settings’. Scroll naar het ‘IP address’ en noteer het.

b.

Op uw PC: Zorg ervoor dat uw PC met hetzelfde
netwerk is verbonden als uw M7. Voer nu het
genoteerde IP-adres in de browser van uw PC in (bijv.
192.168.0.34). U krijgt een overzicht van een aantal
instellingen maar tevens kunt u hier de naam van uw
radio wijzigen.
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en klik erop.

6.

Het ‘Connect’ verbindingsicoon wordt groen om te bevestigen dat uw M7 is geselecteerd om
muziek af te kunnen spelen.

7.

De Spotify app zal uw radio herkennen als deze is verbonden met het internet (bijv. in Internet
radio modus, Spotify Connect- of Music player modus) en automatisch overschakelen als u
Spotify Connect activeert. Om Spotify te gebruiken wanneer uw M7 niet in Internet-modus is
(bijv. in DAB- FM- of Bluetooth modus) moet u ‘Main menu’ > ‘System settings’ > ‘Network’ >
‘Keep network connected’ > ‘YES’ selecteren. Deze instelling maakt het mogelijk om Spotify
m.b.v. de app vanuit de standby modus te herstarten.

 Opmerking: om stroom te besparen is het aan te bevelen om in de menuregel

‘Keep

network connected’ > ‘NO’ te selecteren als de radio voor langere tijd, bijv. als u op
vakantie bent, niet wordt gebruikt.

Spotify Connect instellen en bedienen
Via de app kunt u uw Spotify voorkeuren instellen, tracks zoeken en afspelen, het geluidsvolume
regelen en afspeellijsten samenstellen. Op deze manier worden alle belangrijke instellingen voor uw
M7 via de app bediend.
Spotify Connect is een service via de cloud met als voordeel dat, nadat u uw M7 via de app hebt
geactiveerd, uw smartphone of tablet niet langer met hetzelfde netwerk hoeft te zijn verbonden om
alle audio playback functies via uw smartphone of tablet te kunnen bedienen (muziekkeuze,
vooruit/achteruit spoelen, pauzeren, volume regelen).

Een andere Spotify account op uw Tiny Audio M7 activeren
Uw Spotify account-gegevens zijn vastgelegd in uw M7. Om deze account-gegevens te overschrijven
met een andere Spotify account moet u zich opnieuw via de app aanmelden met de nieuwe account.
Let op dat uw smartphone of tablet in dat geval op hetzelfde netwerk zijn aangesloten als uw M7.
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Music player Modus
Een muziekserver installeren


Om muziekbestanden vanaf uw PC of NAS via uw M7 op uw stereo- of surround systeem te
kunnen afspelen moet uw PC (of NAS) zijn ingesteld om media-bestanden te kunnen delen.



UPnP media sharing maakt het voor apparaten zoals de M7 mogelijk om muziekbestanden
vanuit gedeelde media-bibliotheken af te spelen en te navigeren door de menu’s van bijv.
Artiesten, Albums of Genre.



Als u gebruik maakt van een geschikt server-systeem, zoals een PC met Windows Media Player
10 of later (WMP) en uw muziekbibliotheek is goed gelabeld, dan is het aan te bevelen om de
optie ‘Media sharing’ te gebruiken. In dat geval behoeft slechts de UPnP server (PC of NAS) te
worden geconfigureerd.

Mediabestanden delen met Windows Media Player
De meest gebruikelijke UPnP server is Windows Media Player (10 of later). Ook is het mogelijk om
andere UPnP platforms te gebruiken. Volg onderstaande stappen om WMP te configureren:
1. Zorg dat uw PC met het netwerk is verbonden.
2. Controleer of uw M7 met hetzelfde netwerk is verbonden.
3. Voeg in WMP de audio-bestanden en directories toe die u wilt delen met uw radio (Library > Add
to Library…).
4. Schakel in WMP het delen van media-bestanden in (Library > Media sharing…).
5. Zorg ervoor dat uw radio toegang heeft tot de gedeelde media en klik op ‘Allow’. U kunt nu een
naam voor de gedeelde media invoeren in ‘Settings’. Klik ‘OK’ om het dialoogvenster te sluiten.
6. De PC is nu klaar om muziek naar uw M7 te streamen. De WMP UPnP service draait op de
achtergrond; u hoeft WMP dus niet telkens te starten als u muziek wilt streamen.

Streamen van gedeelde Media
1.

Druk meermaals op de ‘MODE’ knop om de ‘Music player’ modus te selecteren.

2.

Druk op de ‘OK’ knop als 'Shared media' is gemarkeerd en kies dan stap voor stap de muziek
die u wilt streamen.
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3.

Als een track wordt afgespeeld kunt u met de afstandsbediening de volgende opdrachten geven:
a.

Druk op de

knop om het vorige nummer opnieuw te beluisteren; houd de knop

ingedrukt om snel terug te spoelen in het nummer dat wordt afgespeeld.
b.

Druk op de

knop om in het nummer dat wordt afgespeeld van play naar pauze te

schakelen en omgekeerd.
c.

Druk op de

knop om naar het volgende nummer te gaan; houd de knop

ingedrukt

om snel vooruit te spoelen in het nummer dat wordt afgespeeld.

My Playlist
Het ‘My Playlist’ feature biedt u de mogelijkheid om een afspeellijst van favoriete nummers uit uw
muziekbibliotheken samen te stellen.
Nadat u een afspeellijst hebt samengesteld kunt u deze via de M7 afspelen. U kunt ervoor kiezen om
de nummers van de afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen of nummers te herhalen.
Om een nummer aan ‘My Playlist’ toe te voegen moet u dat nummer in uw muziekbibliotheek
markeren en vervolgens de ‘OK’ knop ingedrukt houden. Hierna is het nummer aan de afspeellijst
toegevoegd.
Druk op de ‘MENU’ knop, markeer ‘My Playlist’ met de

of

knop en druk op de ‘OK’ knop.

Selecteer het nummer dat u wilt afspelen en druk op de ‘OK’ knop.

Nummers herhalen
Druk op de ‘MENU’ knop en markeer ‘Repeat play: Off’ met de

of

knop. Druk nu herhaald op

de ‘OK’ knop om te schakelen tussen ‘On’ en ‘Off’.

Nummers in willekeurige volgorde afspelen
Druk op de ‘MENU’ knop en markeer ‘Shuffle play: Off’ met de

of

knop. Druk nu herhaald op

de ‘OK’ knop om te schakelen tussen ‘On’ en ‘Off’.

De afspeellijst leegmaken
Dit feature stelt u in staat om alle nummers uit de afspeellijst te verwijderen.
1.

Druk op de ‘MENU’ knop en markeer ‘Clear My playlist’ met de

knop. Druk op de ‘OK’

of

knop om uw opdracht te bevestigen.
2.

Selecteer 'YES' om de opdracht om de afspeellijst leeg te maken te bevestigen.

Prune Servers (Niet actieve servers verwijderen)
‘Prune Servers’ is een feature waarmee u muziekservers verwijdert die niet langer beschikbaar zijn.
1.

Druk op de ‘MENU’ knop en markeer ‘Prune servers’ met de

of

knop. Druk op de ‘OK’

knop om uw opdracht te bevestigen.
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2.

Selecteer ‘Yes’ om gedeelde media die niet meer op LAN servers beschikbaar zijn te
verwijderen (‘Prune shared media wake on LAN servers’).

Track-informatie
Tijdens het afspelen van een nummer wordt op het display informatie over het betrefffende nummer
en een voortgangsbalk met de verstreken tijd en de speelduur van het nummer getoond.
Druk meermaals op de ‘INFO’ knop voor meer informatie over bijv. Artiest, Album, Bit Rate, Codec,
Sampling Rate, Playback buffer en Datum.
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DAB Modus
De DAB modus kiezen.
1.

Druk meermaals op de ‘MODE’ knop om de DAB modus te selecteren.

2.

Wanneer de radio voor de eerste keer in gebruik wordt genomen start het zenderzoeken
automatisch waarna de gevonden zenders in het geheugen worden opgeslagen.

3.

Zodra het zenderzoeken is voltooid worden de DAB+ zenders in alphanumerieke volgorde in het
displayscherm weergegeven. Druk op de ‘OK’ knop om de zenderlijst op te roepen en een
zender te kiezen.



Opmerking: als er in het gebied waar u zich bevindt geen DAB+ signaal wordt gevonden moet u

mogelijk een andere locatie kiezen.

Zenders kiezen
1.

Druk tijdens het kijken naar een programma op de

of

knop om de zenderlijst op te roepen.

2.

U kunt de zenderlijst ook oproepen door de ‘MENU’ knop in te drukken, dan met de

of

knop ‘Station list’ te selecteren en vervolgens op de ‘OK’ knop te drukken.
3.

Druk op de

of

knop om de zender te kiezen die u wilt beluisteren en druk op de ‘OK’ knop.

Additionele Services
Indien er achter een zendernaam een “>>” symbol wordt getoond dan worden additionele services
geboden die betrekking hebben op de betreffende zender. Dat kan bijv. commentaar zijn waarvan een
sportzender een uitzending wil voorzien. De additionele services zijn direct na de zendernaam in de
zenderlijst ingevoegd en herkenbaar aan het “<<” symbool.
Druk op de

of

knop om de gewenste additionele service op te zoeken en druk op de ‘OK’ knop

om de service te selecteren.
Zodra de additionele service wordt beëindigd schakelt de radio over naar de hoofdservice van de
betreffende zender.

Zenderzoeken
Druk op de ‘SCAN’ knop om alle beschikbare zenders binnen het gebied waar u zich bevindt te
zoeken.
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U kunt het zenderzoeken ook starten door op de ‘MENU‘ knop te drukken, met de

of

knop

‘Scan’ te selecteren en dan op de ‘OK‘ knop te drukken.

Prune Invalid (Niet beschikbare zenders uit de lijst verwijderen)
’Prune Invalid’ is een feature waarmee u zenders uit de zenderlijst kunt verwijderen die niet langer
beschikbaar zijn.
1. Druk op de ‘MENU’ knop en markeer ‘Prune invalid’ met de

of

knop. Druk op de ‘OK’ knop

om uw opdracht te bevestigen.
2. Kies met de

of

knop ‘YES’ en druk nogmaals op de ‘OK’ knop.

DRC (Dynamic Range Control)
Met de ‘DRC’ functie kunt u verschillen in geluidssterkte tussen DAB+ zenders nivelleren of opheffen
(compressie).



Opmerking: ‘DRC off’ betekent dat er geen compressie wordt toegepast; ‘DRC low’ betekent

dat er lage compressie wordt toegepast; ‘DRC high’ betekent dat de maximale compressie
wordt toegepast.
1. Druk op de ‘MENU‘ knop, selecteer ‘DRC’ met de
2. Kies met de

of

of

knop en druk op de ‘OK’ knop.

knop 'DRC high', 'DRC low' of 'DRC off', en druk nogmaals op de ‘OK’

knop om uw keuze te bevestigen.

Wijzigen van zendervolgorde
U kunt de volgorde waarin de zenders in de zenderlijst worden weergegeven wijzigen.
1.

Druk op de ‘MENU‘ knop, selecteer ‘Station order’ met de

of

knop en druk op de ‘OK’

knop.
2.

Kies met de

of

knop 'Alphanumeric', 'Ensemble' of 'Valid', en druk nogmaals op de ‘OK’

knop om uw keuze te bevestigen.
Alphanumeric
Ensemble
Valid

Toont alle zenders in alphanumerieke volgorde.
De actieve zenders worden als eerste getoond daarna de inactieve.
Inactieve zenders worden niet in overzicht weergegeven.

Zenderinformatie bekijken
Naast het gesproken woord en muziek zenden DAB+ zenders ook zenderinformatie uit. Druk op de
‘INFO’ knop om via DLS (Dynamic Label Segment) informatie te bekijken over Ensemble,
Zenderfrequentie, Signaalkwaliteit, Signaalsterkte, Bitrate, Codec, Kanaal en Datum.
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Signaalsterkte controleren
Wanneer u met de ‘INFO’ knop ‘Signal strength’ (Signaalsterkte) selecteert dan toont de signaalbalk
de sterkte van de zender die u op dat moment ontvangt.
Een indicator op de signaalbalk toont het
voor een goede ontvangst minimum
vereiste signaalniveau.



Let op: Zenders met een signaalsterkte beneden het minimum
signaalniveau bieden mogelijk geen
stabiele ontvangst.

Voorkeuzezenders vastleggen
U kunt tot maximaal 10 favoriete DAB-zenders vastleggen. Zo vindt u uw favoriete zenders snel en
gemakkelijk terug.
1. Houd, terwijl u een favoriete zender beluistert, een van de voorkeuzeknoppen 1-10 zolang
ingedrukt totdat de melding ‘Preset stored’ in het display verschijnt.
2. Het voorkeuze-nummer ‘

#’ wordt nu in de DAB-bedrijfsmodus op het display getoond.

Een voorkeuzezender oproepen
1.

Druk op één van de voorkeuzeknoppen 1-10.

2.

Het display toont ‘Preset empty’ als er geen voorkeuzezender via de betreffende knop is
vastgelegd.
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FM-Modus
De FM-modus selecteren
1. Druk herhaald op de ‘MODE’ knop om de FM-modus te selecteren.
2. Bij eerste ingebruikname begint het zenderzoeken aan het begin van de FM-band (87.50MHz).
Daarna start de radio bij het inschakelen op de laatst gekozen zender.

3. Gebruik de

en

knoppen om de frequentie handmatig in stappen van 0.05MHz te

verhogen of te verlagen.
4. Druk voor de automatische zoekfunctie op de
frequentie gelegen en op de

knop om naar de eerstvolgend hoger in

knop om naar de eerstvolgend lager in frequentie gelegen zender

te zoeken. Druk vervolgens op de ‘SCAN’ knop om het zoeken te starten.

Scan setting (FM-gevoeligheidsinstelling)
Standaard stopt de M7 tijdens het zoeken bij alle te ontvangen zenders. Hierdoor kunnen ook zwakke
zenders met een hoog ruisniveau worden weergegeven.
1.

Druk, om tijdens het zoeken alleen te stoppen bij zenders met een goede signaalsterkte, op de
‘MENU’ knop, selecteer met de

2.

of

knop ‘Scan setting’ en druk op de ‘OK’ knop.

In het display verschijnt de melding ‘Strong stations only ?’. Markeer ‘YES’ met de

of

knop

en druk op de ‘OK’ knop om uw keuze te bevestigen.

Audio Settings (FM Mono/Stereo-instelling)
Standaard worden door de M7 alle zenders die in stereo uitzenden in stereo weergegeven. Voor
zwakke zenders kan dat resulteren in weergave met een hoog ruisniveau. Wanneer deze zenders in
mono worden weergegeven zal het ruisniveau veelal beduidend lager zijn.
1.

Druk, om zwakke zenders in mono weer te geven, op de ‘MENU’ knop, selecteer met de

of

knop ‘Audio setting’ en druk op de ‘OK’ knop.
2.

In het display verschijnt de melding 'Listen in Mono only?'. Markeer ‘YES’ met de
en druk op de ‘OK’ knop om uw keuze te bevestigen.

22

of

knop

Voorkeuzezenders vastleggen
U kunt tot maximaal 10 favoriete FM-zenders vastleggen. Zo vindt u uw favoriete zenders snel en
gemakkelijk terug.
1. Houd, terwijl u een favoriete zender beluistert, een van de voorkeuzeknoppen 1-10 zolang
ingedrukt totdat de melding ‘Preset stored’ in het display verschijnt.
2. Het voorkeuze-nummer ‘

#’ wordt nu in de FM-bedrijfsmodus op het display getoond.

Een voorkeuzezender oproepen
1. Druk op één van de voorkeuzeknoppen 1-10.
2. Het display toont ‘Preset empty’ als er geen voorkeuzezender via de betreffende knop is
vastgelegd.
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Bediening op afstand via iOS apparaten
Pinell Remote App is een applicatie die u de mogelijkheid biedt om uw Tiny Audio M7 op afstand te
bedienen via een iOS apparaat (iPhone, iPad of iPod Touch met sw-versie iOS 3.1.3. of recenter).

Installeren van de ‘Pinell’ app
Volg onderstaande stappen om deze draadloze afstandsbediening op uw mobiele iOS apparaat te
installeren:
1. Open de App Store in het hoofdmenu van
uw iPhone / iPad / iPod Touch door op het
App Store pictogram te klikken (zie afb.
rechts).
2. Zoek in de App Store

naar ‘Pinell

Remote App’.
3. Klik op het pictogram

en klik daarna

op de ‘free’ knop. ‘Free’ wordt nu ‘Install’.
4. De draadloze Pinell afstandsbedienings
applicatie voor uw M7 is nu gedownload en
geinstalleerd op uw iOS mobiele apparaat.

Een Wifi-verbinding tot stand brengen
Nadat u de draadloze bedieningsapplicatie hebt gedownload moet u een verbinding tot stand brengen
tussen de iPhone / iPad of iPod Touch en uw M7.
1.

Klik op het

pictogram wanneer u de applicatie voor de eerste keer start, voer de standaard

PIN-code (1234) of de PIN-code die u zelf hebt bepaald. Druk daarvoor op de ‘MENU’ knop van
uw M7, selecteer > Main Menu > System setting > Network > NetRemote PIN setup en voer
uw zelf te bepalen code in.

2.

Om de App ook toegang te verschaffen tot uw M7 wanneer deze niet in Internet- of standbymodus staat, druk dan op de ‘MENU’ knop van uw M7, selecteer > Main Menu > System
setting > Network > Keep network connected, druk op de

of

knop om ‘YES’, te selecteren

en druk op de ‘OK‘ knop om uw keuze te bevestigen.



Opmerking: Om stroom te besparen is het aan te bevelen om in de menuregel ‘Keep
network connected’ -> ‘NO’ te selecteren als uw M7 gedurende langere tijd niet wordt
gebruikt, bijv. als u op vakantie bent.

3.

Verbind de iPhone / iPad / iPod Touch met hetzelfde netwerk als waarmee uw M7 is verbonden.
a. Selecteer ‘Setting’ > ‘WiFi’.
b. Kies het netwerk waarmee uw M7 is verbonden.
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Het navigeren starten
Klik op het Pinell pictogram in het hoofdmenu van uw iOS mobiele toestel en start het navigeren.
Het hoofdmenu biedt de volgende opties:


Browse: hierin kunt u navigeren tussen de
menu’s van de verschillende modes.



Mode: hier kunt u schakelen tussen Internet
radio, Spotify Connect, Music player, DAB en
FM mode.



Preset: hiermee kiest u de voorkeuzezenders
die u in uw M7 hebt vastgelegd voor Internet
Radio, DAB en FM modus.



Audio EQ: hiermee kunt u een audio equalizerinstelling kiezen.



Settings: met deze optie kunt u de diverse
instellingen van de Pinell-applicatie wijzigen.

Klik op ‘Now Playing’ rechts boven in het scherm
om instellingen en programma-informatie van de
huidige zender te bekijken.



Let op: de ‘Pinell Remote App' wordt voortdurend geperfectioneerd waardoor sommige features
mogelijk tijdelijk niet beschikbaar zijn.
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Bediening van de basisfuncties
Uitschakeltimer
Met deze functie kunt u de radio, nadat u de resttijd hebt ingesteld, automatisch naar de standbymodus laten schakelen.
1.

Druk op de ‘MENU‘ knop,selecteer > ‘Main menu’ > ‘Sleep’, en druk op de ‘OK‘ knop.

2.

Druk op de

knop, kies een uitschakeltijd (‘Sleep OFF’), ‘15’, ‘30‘,‘45‘ of ‘60 MIN‘, en druk

of

op de ‘OK’ knop. Het uitschakel-pictogram
3.

Selecteer de 'Sleep' optie, en kies met de

en de resttijd worden op het display getoond.
of

knop 'Sleep OFF' om de uitschakelfunctie te

deactiveren terwijl de timer nog loopt.
4.

Door de ‘SLEEP’ knop meermaals in te drukken kunt u de uitschakeltijd wijzigen.

Alarmfunctie
Uw M7 beschikt over 2 alarm instelmogelijkheden. Stel de juiste kloktijd in alvorens u de alarmfunctie
gebruikt.
1.

Druk op de ‘MENU‘ knop,selecteer > ‘Main menu’ > ‘Alarms’, en druk op de ‘OK‘ knop.

2.

Kies met de

of

knop ‘Alarm 1’ of ‘Alarm 2’, en druk op de ‘OK’ knop.

3.

Kies met de

of

knop één van onderstaande opties en druk op de ‘OK’ knop om uw keuze

te bevestigen.
Enable:

Alarm actief: Uit, Dagelijks, Eenmalig, Weekends of op Werkdagen

Time:

Alarmtijd: 00:00 (stel handmatig de tijd in)

Mode:

Alarm geluidsbron: Zoemer, Internet radio, DAB of FM

Preset:

Laatst beluisterde- of voorkeuzezender.

Volume:

Alarmvolume

Save:

Alarminstellingen opslaan

4.

De alarminstellingen zijn succesvol opgeslagen als het display de melding 'Alarm Saved' toont.

5.

Druk op de ‘SNOOZE’ knop om met de sluimerfunctie het alarm uit te stellen zodra het alarm
wordt geactiveerd. Door de ‘SNOOZE’ knop meermaals in te drukken kan de alarmtijd met 5, 10,
15, of 30 minuten worden vertraagd. De ingestelde sluimertijd wordt op het display weergegeven.

6.

Druk op de

7.

Volg bovenstaande stappen 1 tm 3 om het alarm te annuleren en kies de optie ‘Off’.
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knop om het alarm uit te zetten.

Configuratie van het Wifi-netwerk
Mocht u bij het totstandbrengen van een verbinding met uw draadloze netwerk een probleem
ondervinden controleer dan onderstaande instellingen:
1.

Druk op de ‘MENU’ knop, selecteer > Main menu > System settings > Network en druk op de
‘OK‘ knop.

2.

Selecteer met de

of

knop één van onderstaande opties:

Network wizard:

Zoek naar beschikbare draadloze netwerken
Configureer een WPS gecodeerd netwerk (geldt
uitsluitend voor routers die WPS 2.0 ondersteunen)
Bekijk netwerkinstellingen (MAC address, Wlan regio, IP
adres enz.)

PBC Wlan Setup:
View settings.:

3.

Manual settings:

Handmatige configuratie

NetRemote PIN Setup:

Voer de Net Remote Pincode in

Network profile:

Geef een overzicht van geregistreerde- en/of verwijder
ongewenste netwerken

Clear network settings:

Wis alle huidige netwerkinstellingen

Keep network connected:

Houd de netwerkverbinding in stand in DAB-, FM-,
Bluetooth-, Aux in- en standbymodes

Druk op de ‘OK’ knop om de instellingen vast te leggen.

Datum/tijd instellen
1.

Druk op de ‘MENU‘ knop, selecteer > Main menu > System settings > Time/Date en druk op
de ‘OK’ knop.

2.

3.

Selecteer met de

of

knop één van onderstaande opties en druk op de ‘OK’ knop.

Set Time/date:

Handmatig instellen van datum en tijd

Auto update:

‘Update via DAB’, ‘Update via FM’, ‘Update via het
Netwerk’ of ‘Geen update’

Set format:

12 of 24 uurweergave

Set timezone:

Selecteer een tijdzone
(Alleen beschikbaar indien update via netwerk)

Daylight saving:

Zomertijd-instellingen
(Alleen beschikbaar via netwerk auto-update)

Stel daarna uw voorkeurtijd in.

Taalkeuze
Met deze optie stelt u uw voorkeurtaal in. De standaard menutaal is Engels.
1.

Druk op de ‘MENU‘ knop, selecteer > Main menu > System settings > Language en druk op
de ‘OK’ knop.

2.

Selecteer uw voorkeurtaal met de

of

knop en druk op de ‘OK’ knop.
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Factory Reset (Fabrieksinstellingen)
Met een factory reset worden alle instellingen teruggezet naar de fabrieksstandaard. (dit geldt ook
voor tijd/datum en voorkeuzezenders)
1.

Druk op de ‘MENU’ knop, selecteer > Main menu > System settings > Factory Reset en druk
op de ‘OK’ knop.

2.

Druk op de

of

knop, selecteer ‘YES’ en druk op de ‘OK’ knop.

Software Update
Uw Tiny Audio M7 kan upgrades automatisch uitvoeren en installeren indien nieuwe software met
oplossingen voor bugs en/of nieuwe features beschikbaar is.
Zodra de radio een nieuwere versie software detecteert wordt u gevraagd of u een update wilt
uitvoeren. Indien u akkoord gaat wordt de software automatisch gedownload en geïnstalleerd.
Na een software update blijven alle instellingen ongewijzigd.
C A U T I O N
Voordat u een software upgrade start verzeker u er dan van dat uw radio is aangesloten op een
stabiele netspanningsaansluiting. Verbreken van de voedingsspanning tijdens een software
upgrade kan tot onherstelbare schade aan de radio leiden.
1.

Druk op de ‘MENU’ knop, selecteer > Main menu > System settings > Software update, en
druk op de ‘OK’ knop voor bevestiging.

2.

Selecteer 'Auto-check setting' met de

of

knop en uw radio checkt periodiek of er nieuwe

software beschikbaar is.
3.

Selecteer 'Check now' met de

of

knop. Uw radio checkt of er een nieuwere versie software

beschikbaar is en voert automatisch een upgrade uit indien de nieuwe software beschikbaar is.

Setup Wizard (installatiehulp)
Wanneer u uw M7 voor de eerste keer inschakelt wordt een installatiehulp gestart waarmee datum/tijd
en netwerk op eenvoudige wijze worden ingesteld. Zodra de instellingen zijn afgerond kan het
systeem worden gebruikt voor de meeste toepassingen.
1.

Druk op de ‘MENU‘ knop, selecteer > Main menu > System settings > Setup wizard en druk
op de ‘OK’ knop.

2.

Kies 'YES', met de

of

knop en bevestig uw keuze door op de ‘OK’ knop te drukken.

Systeeminformatie
Naar bovengenoemde informatie kan worden gevraagd wanneer u een beroep doet op after sales
service.
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1. Druk op de ‘MENU’ knop, selecteer > Main menu > System settings > Info en druk op de ‘OK’
knop.
2. Druk op de

of

knop om de 'SW version', ‘Spotify version’, 'Radio ID' en 'Friendly Name' op

het display te tonen

Displayverlichting
Met dit feature kunt u de displayverlichting instellen voor zowel de bedrijfs- als de standbymodus
zodat de leesbaarheid van de tekst onder alle omstandigheden gewaarborgd is.
1.

Druk op de ‘MENU‘ knop, selecteer > Main menu > System settings > Backlight en druk op de
‘OK’ knop.

2.

Selecteer ‘Power-on Level' of 'Standby Level' m.b.v. de

of

knop en druk op de ‘OK’ knop

voor bevestiging.
3.

Selecteer met de
Power-on Level

Standby Level

of

knop het display-verlichtingsniveau en druk op de ‘OK’ knop.



High



Low



Off



High



Low



Off
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Specificaties
ITEMS

SPECIFICATIES

Omschrijving:

Internet, DAB/DAB+ en FM Radio met Spotify

Netadapter:
Frequentie bereiken:

AC Input: 100-240V~, 50-60Hz
DC Output: 6V, 500mA
FM: 87.5-108MHz
DAB/DAB+: 174.928 – 239.200 MHz

Opgenomen vermogen:

3W (Max)

Afmetingen (L x B x H):

130mm x 42mm x 95mm

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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