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          Lees deze handleiding voor het gebruik goed door 
 
 
 

Veiligheidsinstructies: 
 
1. Gebruik deze radio niet in de buurt van water. 

 
2. Maak hem schoon met een droge doek. 

 
3. Houd de luchtgaten vrij. 

 
4. Gebruik de radio niet in de buurt van warmtebronnen. 

 
5. Gebruik alleen accessoires van de fabrikant.  

 
6. Stel de radio niet bloot aan regen of vocht. 

 
7. Zorg dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan water, 

stoom, zand of andere gevaarlijke omgevingen. 
 

8. Zet de radio niet op een plek waarop grote hitte schade 
kan veroorzaken. 
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Knoppen en aansluitingen 
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       Knoppen: 
1. Preset-knoppen 1-10  
2. Microfoon  
3. Telefoon/afspelen/pauzeren-knop 
4. Menu-knop 
5. Draai- en bevestigingsknop 
6. Preset-knop 
7. FM-frequentie/service following-knop 
8. Modus-knop 
9. Lijnuitgang 
10. Aux-ingang 
11. Aan/uit-knop 
12. Micro USB-stroomaansluiting 
13. Aansluiting DAB/DAB+-antenne 
14. Handsfree-luidspreker  
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Hoofdapparaat en accessoires: 
1.   Micro USB-stroomkabel 
2.   3,5 mm-audiokabel 
3.   Dubbele USB-oplader voor 12/24 V 
4.   Hoofdapparaat, DAB-ontvanger 
5.   Montagebeugel voor dashboard/ruit 
6.   DAB- en DAB+-antenne voor hoofdapparaat 
 
Opmerking:  alle accessoires zijn specifiek bedoeld voor 
de Tiny Audio C5. Gebruik geen kabels van derden; deze 
werken mogelijk niet en leiden ertoe dat de garantie 
komt te vervallen. 
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De In-Car DAB+/DAB+ Digital Radio Adaptor 

gebruiken: 
 

1. Monteer de TINY AUDIO C5 In-Car DAB+ Radio-adapter op het 
dashboard met de meegeleverde zelfklevende houder. 

 
2. Sluit het ene uiteinde van de USB-stroomkabel aan op de Micro USB-

stroomaansluiting op de TINY AUDIO C5 en het andere uiteinde op de 
dubbele USB-autolader. Doe de dubbele USB-autolader in de 
sigarettenaansteker van de auto.  

 
3. Sluit de antenne aan op de antenne-uitgang. LET OP! Voor een goede 

ontvangst is het heel belangrijk dat u de antenne op de juiste manier 
installeert. Zie pagina 15 voor tips. 

 
4. Zet het apparaat aan via de aan/uit-knop. Het scherm laat dan het "Tiny 

Audio" zien. Vervolgens scant het apparaat alle DAB/DAB+-kanalen en 
slaat het deze op in het geheugen totdat u opnieuw een "Auto Scan" 
uitvoert. Tijdens het scannen ziet u een bewegende scanbalk op het 
display. Deze geeft aan hoever het scannen gevorderd is en hoeveel 
kanalen er zijn gevonden. 

 
5. Zodra het scannen klaar is, kunt u via de draaiknop alle DAB/DAB+-

zenders kiezen.   
 

De Tiny Audio C5 aansluiten op uw autoradio via een audiokabel 
(lijnuitgang) 

1. Houd "MENU" ingedrukt om naar het menu te gaan, zoek via de 
draaiknop naar "Audio Out" en druk op de draaiknop om uw keuze te 
bevestigen. Kies via de draaiknop de optie "Line-OUT" en druk op de 
draaiknop om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten. Bovenin 
de blauwe balk ziet u het koptelefoon-icoontje " ". 
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2. Sluit de "Aux-in" of "Line-in" van de autoradio aan op de "LINE OUT"-
aansluiting aan de onderkant van de TINY AUDIO C5; gebruik hiervoor 
de meegeleverde 3,5 mm-audiokabel.   

 
Opmerking: In "Line Out"-modus is er geen FM-signaal naar de  
        autoradio. 

 
De Tiny Audio C5 draadloos aansluiten op uw autoradio via FM 

 
--De FM-frequentie selecteren (automatische modus): 

 
1. Houd "MENU" ingedrukt om naar het menu te gaan, zoek via de 

draaiknop naar "Audio Out" en "FM Transmitter Out" en druk 
nogmaals op de draaiknop om uw keuze te bevestigen. 

 
2. Houd vervolgens "FREQ/SF" eerst kort ingedrukt om de FM-

zendfrequentie te laten zien (TX FREQ), en daarna drie seconden 
lang om automatisch te zoeken naar een "vrije" FM-frequentie, 
zonder interferentie van andere kanalen. Het scannen duurt 20 à 30 
seconden. Hierin wordt automatisch naar een frequentie gezocht 
via een knipperend “---MHZ", en er wordt gestopt bij "vrije" 
frequenties.   

 
3. Als er een "vrije" frequentie is gevonden, drukt u nogmaals op de 

draaiknop om de invoer te bevestigen en dit menu te sluiten. Doet u 
dit niet zelf, dan gebeurt het na drie seconden automatisch. De 
geselecteerde "vrije" frequentie (TX FREQ) komt bovenin de blauwe 
balk te staan, bijvoorbeeld TX108.0MHz. 

 
4. Zet uw autoradio vervolgens op die "vrije" frequentie (TX FREQ) om 

het signaal te versturen van de TINY AUDIO C5 naar uw autoradio. 
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--De FM-frequentie selecteren (handmatige modus): 
 

1. Druk kort op "FREQ/SF" om naar de modus voor FM-
frequentieselectie te gaan. 

 
2. Selecteer via de draaiknop de vrije frequentie waarop u de digitale 

zenders via uw autoradio wilt ontvangen (op basis van vrije 

frequenties in uw regio waarmee u goede ervaringen heeft).   
 

3. Druk vervolgens op de draaiknop om uw keuze te bevestigen en dit 
scherm te sluiten. Doet u dit niet, dan gaat het scherm na drie 
seconden automatisch terug naar de DAB+-modus en wordt de 
geselecteerde frequentie bovenin de blauwe balk weergegeven, 
bijvoorbeeld TX108.0MHz. 

 
Opmerkingen: 
"Vrije frequentie" betekent dat er op die frequentie geen FM-zender zit en geen 
ruis te horen is.   
 
DAB/DAB+-zenders opzoeken en selecteren: 
 

1. Druk op "MODE" tot u de modus "DAB+ Radio" tegenkomt. 
 

2. Selecteer via de draaiknop de gewenste DAB/DAB+-zender. 
 

3. U kunt in "DAB+ Mode" ook kort op "MENU" drukken voor de 
Preview Mode. Hierin kunt u met de draaiknop omhoog of omlaag 
door de DAB+-zenders heen scrollen. Ga op een zender staan en druk 
nogmaals op de draaiknop om de zender te kiezen. 

 
4. Als u de DAB+-zenders wilt bijwerken, kunt u ook de menuknop 

ingedrukt houden om naar het menu te gaan. Vervolgens kunt u via 
de draaiknop kiezen om de "Auto Scan" opnieuw uit te voeren.  
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Opmerking:  Normaal gesproken hoeft u de "DAB Autoscan" niet elke keer 
uit te voeren. Dit is alleen nodig als er nieuwe DAB+-kanalen zijn. Het 
scannen werkt ongeveer hetzelfde als bij uw tv thuis.   
 
Service-informatie: DAB+-modus 
 
Het display geeft de service-informatie weer, samen met scrollende tekst 
die afkomstig is van de zender.   
Bij het luisteren naar DAB+ kan het volgende worden weergegeven: 
 

1. Zendernaam 
2. Frequentie 
3. Multiplex-naam (DLS) 
4. DAB+-icoon 
5. Aantal gescande en opgeslagen zenders 
6. Signaalsterkte 
7. FM-frequentie 
8. Status Bluetooth-verbinding 
9. Statusindicator audio-uitgang 
10. Status service following 

 
Service following in- en uitschakelen 
 

1. Druk op "MODE" tot u de modus "DAB" tegenkomt. 
 

2. Hou in "DAB"-modus "FREQ/SF" ingedrukt om service following 
AAN te zetten.  U ziet op het LCD-scherm "ON" verschijnen, en er 
verschijnt een "S/F"-icoon bovenaan het scherm.  Herhaal deze 
stappen om service following UIT te zetten; op het LCD-scherm 
verschijnt dan "OFF".  Ook verdwijnt het "S/F"-icoon van het LCD-
scherm. 
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Voorkeurszenders beheren: 
 
Voorkeurszenders opslaan: 
 
Voer de onderstaande stappen uit om uw DAB+-voorkeurszenders in te 
programmeren en op te slaan via de numerieke knoppen (1-10) bovenop het 
apparaat: 
 
1. Draai in de DAB-modus aan de draaiknop om uw favoriete DAB+-

zender te kiezen. 
2. Houd een van de numerieke knoppen (1-10) ingedrukt om deze 

DAB+-zender op te slaan als voorkeurszender.  Doe hetzelfde voor 
andere DAB+-zenders en andere numerieke knoppen.   
 

U kunt meer dan 10 DAB+-voorkeurszenders instellen. Dit doet u als volgt: 
   

1. U kunt uw favoriete DAB+-zender selecteren via de draaiknop. 
 

2. Houd hiervoor drie seconden lang "PRESET" ingedrukt. U gaat dan 
naar de "MEMORY"-modus. 

 
3. Scrol met de draaiknop door het geheugen heen en selecteer het 

nummer waaronder u de zender wilt opslaan. 
 

4. Druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen en de "PRESET"-
modus te verlaten. Op het scherm verschijnt de melding "Stored 
Successfully".  

 
 
         Voorkeurszenders oproepen: 

 
Voer de onderstaande stappen uit om een DAB+-voorkeurszender aan te roepen.  

 
1. Druk in DAB-modus kort op een numerieke knop (1-10) bovenaan 

het apparaat om een eerder opgeslagen DAB+-zender in te laden. 
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2. U kunt ook op "PRESET" drukken om de preset-
voorvertoningsmodus te openen en alle DAB+-zenders te laten 
zien. Vervolgens kunt u met de draaiknop omhoog of omlaag 
scrollen naar een voorkeurszender en deze kiezen door de 
draaiknop in te drukken. 

 
Voorkeurszenders verwijderen: 
 
Om al uw DAB+-voorkeurszenders te verwijderen, houdt u "MENU" 
ingedrukt om naar het menu te gaan. Vervolgens gaat u via de draaiknop 
naar "Delete All Presets". Kies "YES" of "NO" en druk op de draaiknop om uw 
keuze te bevestigen.  Bij "YES" worden alle voorkeurszenders verwijderd. 

 
 

Bluetooth-apparaten beheren: 
 
Een telefoon koppelen 
Als u voor het eerst een telefoon gaat koppelen met de TINY AUDIO C5, 
volgt u de volgende stappen. 
1. Druk op "MODE" tot u de modus "Bluetooth" tegenkomt. 

 
2. Houd in "Bluetooth"-modus de knop "FREQ/SF" ingedrukt om de TINY 

AUDIO C5 in de koppelmodus te zetten. De melding "Pairing in 
progress" verschijnt.  

 
3. Zet Bluetooth aan op uw telefoon en zoek naar Bluetooth-apparaten. 

U krijgt een lijst met Bluetooth-apparaten te zien. 
 

4. Selecteer "CAR DAB" uit de lijst. Zodra er verbinding is, verschijnt er op 
het Bluetooth-scherm "Connected" en komt er een Bluetooth-icoon 
bovenin de blauwe balk te staan. 
 

5. Als u wilt stoppen met verbinden terwijl de "Pairing in progress" is, 
kunt u altijd even kort op de knop "PLAY/PAUSE" drukken. U stopt dan 
met zoeken en gaat terug naar de niet-verbonden modus.   
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Opmerking: het opnieuw verbinden met de laatst aangesloten telefoon 
kan een paar seconden tot een minuut duren, afhankelijk van het model 
telefoon. Tijdens het opnieuw verbinden knippert de Bluetooth-icoon 
bovenin de blauwe balk en staat er op het LCD-scherm "Not Connected".    

 

6. U kunt de verbinding met aangesloten telefoons weer verbreken 
door "FREQ/SF" in te drukken. U dwingt de TINY AUDIO C5 dan om 
de koppelmodus op te starten en verbinding te maken met een 
andere telefoon. 

 
Opmerking:  als het Bluetooth-icoontje knippert, is er geen Bluetooth-
verbinding. Is er eenmaal verbinding, dan stopt het icoontje met 
knipperen. 

 
Bellen: 

 
1. Bij een binnenkomend gesprek laat de TINY AUDIO C5 een ringtone 

horen. Druk kort op "PLAY/PAUSE" om op te nemen; op dat 
moment worden onderaan het scherm het telefoonvolume en de 
gesprekstijd weergegeven. U kunt het volume aanpassen via de 
draaiknop. 
 

2. Als u niet wilt opnemen, houdt u "PLAY/PAUSE" ingedrukt om een 
gesprek te weigeren. 

 
3. Druk kort op "PLAY/PAUSE" om op te hangen. 

 
Een gesprek laten horen via de autospeakers via FM of via de ingebouwde 
luidspreker: 
 

1. Houd "MENU" ingedrukt om naar het menu te gaan. 
 

2. Scrol met de draaiknop door het menu heen naar "Hands Free 
Speaker" en druk op de draaiknop om uw keuze te bevestigen. 
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3. Kies in het menu "HANDS FREE SPEAKER" via de draaiknop de optie 
"Built-in Speaker" of "Car Speaker" en druk op de draaiknop om 
uw keuze te bevestigen. 
 

4. Als u de "Built-in Speaker" gebruikt, kunt u het volume aanpassen 
via de draaiknop.  
 

5. Als u de "Car Speaker" gebruikt, kunt u het volume alleen 
aanpassen via de volumeknop van uw autospeaker. U ziet dan 
onderaan het LCD-scherm "Car Speaker" staan. 
 

Opmerking:   
1. U kunt de ingebouwde speaker alleen gebruiken voor 

telefoongesprekken als deze is verbonden via Bluetooth.  
 

2. Als u "Car Speaker" heeft geselecteerd, kunt u het geluid van de 
telefoon laten doorgeven via de lijnuitgang of via FM. 

 
Muziek afspelen op de autospeakers via Bluetooth en FM: 
 

1. Als uw telefoon Bluetooth ondersteunt, kunt u muziek afspelen. 
Zorg dat de TINY AUDIO C5 in Bluetooth-modus staat en is 
verbonden met uw telefoon. Kies vervolgens het muziekbestand 
op uw telefoon en speel het af via Bluetooth (zie de handleiding 
van uw telefoon voor instructies). 

 
2. Zorg dat u in het menu "Audio Out" de modus "FM Transmitter 

Out" heeft geselecteerd. 
 

3. Druk op "FREQ/SF" om naar de modus voor FM-frequentieselectie 
te gaan. 

 
4. Selecteer via de draaiknop de vrije frequentie waarop u de muziek 

wilt ontvangen.  
 

5. Druk op "PLAY/PAUSE" om de muziek af te spelen of te pauzeren. 
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6. Draai aan de draaiknop om het vorige of volgende nummer te 

horen. 
 

Opmerking:  
 

1. Als uw telefoon eenmaal is gekoppeld aan de TINY AUDIO C5, 
wordt er altijd automatisch verbinding gemaakt tussen de twee 
apparaten als u in de auto gaat zitten en de TINY AUDIO C5 aanzet. 
De TINY AUDIO C5 maakt automatisch verbinding met de laatste 
telefoon die u ermee heeft verbonden. Als u de TINY AUDIO C5 wilt 
verbinden met een andere telefoon die u al wel eens heeft 
gekoppeld, maar die niet de laatste telefoon is die u heeft 
gebruikt, moet u eerst de verbinding met de laatst gebruikte 
telefoon verbreken. Selecteer hiervoor "Forget this Device" in de 
Bluetooth-instellingen op uw telefoon. Houd vervolgens "FREQ/SF" 
ingedrukt om de koppelmodus weer te openen.  

 

2. U kunt acht Bluetooth-apparaten koppelen aan de TINY AUDIO C5.  
 

3. Als u de TINY AUDIO C5 wilt verbinden met een andere telefoon 
terwijl de eerste telefoon nog wordt gebruikt, kunt u het apparaat 
dwingen om de verbinding met de eerste telefoon te verbreken. 
Houd hiervoor "FREQ/SF" ingedrukt. U gaat dan weer naar de 
koppelmodus, en er verschijnt een knipperend Bluetooth-icoontje 
bovenin het scherm. Vervolgens kunt u de nieuwe telefoon 
aankoppelen. Dit werkt alleen als de nieuwe telefoon nog niet 
eerder is gekoppeld aan de TINY AUDIO C5.  

 
Bluetooth in- en uitschakelen: 
 

1. Druk op "MODE" tot u de modus "Bluetooth" tegenkomt. 
 

2. Als er geen binnenkomende gesprekken zijn, kunt u in de 
"Bluetooth"-modus de Bluetooth-functie AAN zetten door 
"PLAY/PAUSE" ingedrukt te houden.  U ziet op het LCD-scherm 
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"ON" verschijnen, en er verschijnt een Bluetooth-icoon bovenaan 
het scherm.  Herhaal deze stappen om Bluetooth UIT te zetten; op 
het LCD-scherm verschijnt dan "OFF".  Ook verdwijnt het 
Bluetooth-icoon van het LCD-scherm. 

 
Achtergrond- en letterkleur kiezen: 
 
U kunt voor achtergrond- en de letterkleur kiezen uit vier 
verschillende combinaties, zodat het scherm goed past bij de rest van 
uw dashboard.  
 
 

1.  zwarte achtergrond/witte letters  
2.  zwarte achtergrond/blauwe letters  
3.  zwarte achtergrond/oranje letters  
4.  kleur  

 
Om de kleur aan te passen, volgt u de onderstaande stappen. 

 
1. Houd "MENU" drie seconden ingedrukt om naar het menu "Colour 

Setting" te gaan.  
 

2. Scrol met de draaiknop naar uw favoriete kleur en druk op de 
draaiknop om uw keuze te bevestigen en het menu te verlaten. 
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De DAB+-antenne aansluiten en monteren in de auto: 
 

                  

 
                 

1. Plak de antennefolie op de ruit zoals in de afbeelding wordt 
aangegeven. Druk er zachtjes op om luchtbelletjes te verwijderen. 
 

2. Verwijder de zelfklevende achterkant van het versterkerblok en 
plak deze op de ruit.  Verwijder de zelfklevende achterkant van de 
massastrip op het versterkerblok en plak deze op het metaal van 
de A-stijl.  
 

3. U moet de antenne verticaal aanbrengen, niet horizontaal. 
 

4. Breng de DAB-antenne niet aan boven verwarmingsdraden, op 
plaatsen die het zicht van de bestuurder belemmeren of op een 
plaats waar interferentie is door metaal.  Kabels mogen niet strak 
komen te staan, anders zouden de airbags of andere 
functionaliteiten in de auto niet goed meer kunnen werken. 
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De Aux-IN aansluiten: 
 

De TINY AUDIO C5 heeft aan de onderkant een Aux-IN-aansluiting van 3,5 
mm.  Hiermee kunt u via FM externe, analoge audio vanaf bijvoorbeeld uw 
iPad, iPhone, iPod, tablet, Android-telefoon of MP3-speler draadloos 
versturen naar uw autoradio. 
 

 
Een externe muziekspeler aansluiten: 
 
Druk op "MODE" tot u de "AUX IN"-modus ziet.  Sluit een externe 
audiobron aan op de "AUX IN"-aansluiting aan de onderkant van de TINY 
AUDIO C5, zoals een iPad 2, iPhone, iPod of MP3-speler. Gebruik hiervoor 
de meegeleverde 3,5 mm-audiokabel.  

 
Een iPad/iPhone/iPod/mobiele telefoon/tablet/camera opladen: 
 
1. Steek de USB-kant van de USB-kabel van uw apparaat in de dubbele 

USB-oplader met de 12 V-aansluiting.  
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2. Steek het andere uiteinde van de kabel in uw apparaat. Het opladen 
begint. (Oplaadstroom: 5V, 1A. Dit is genoeg om een iPad op te 
laden.) 

 
 

Dimmerregelaar LCD-scherm: 
 
Als u in het donker rijdt, kunt u de helderheid van het LCD-scherm 
aanpassen. Houd hiervoor "MODE" ingedrukt; het scherm wordt dan 
gedimd. Houd "MODE" nogmaals ingedrukt om terug te gaan naar de 
normale helderheid. 
 
Lichtgevende knoppen in- of uitschakelen  
 

1. Houd "MENU" ingedrukt om naar het menu te gaan. 
 
2. Kies via de draaiknop de optie "Button Light" en druk nog een keer 

op de draaiknop om uw keuze te bevestigen. 
 

3. Kies via de draaiknop "ON" of "OFF" en druk nog een keer op de 
draaiknop om uw keuze te bevestigen. 
 
 

 
 

Taal kiezen: 
 

1. Houd "MENU" ingedrukt om naar het menu te gaan. 
 
2. Kies via de draaiknop de optie "Language" en druk nog een keer op 

de draaiknop om uw keuze te bevestigen. 
 

3. Kies via de draaiknop de gewenste taal en druk nog een keer op de 
draaiknop om uw keuze te bevestigen. 
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Fabrieksinstellingen terugzetten:  
 

4. Houd "MENU" ingedrukt om naar het menu te gaan. 
 
5. Kies via de draaiknop de optie "Factory Reset" en druk nog een 

keer op de draaiknop om uw keuze te bevestigen. 
 

6. Kies via de draaiknop tussen "YES" en "NO" en druk op de 
draaiknop om uw keuze te bevestigen. 

 
De softwareversie van het apparaat bekijken: 

 
1. Houd "MENU" ingedrukt om naar het menu te gaan. 

 
2. Scrol met de draaiknop naar "Software Version" toe en druk 

nogmaals op de draaiknop om de huidige softwareversie van het 
apparaat te bekijken. 

 
3. Druk op de draaiknop om het menu te verlaten. 
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         Productspecificaties: 

 
1. Productmodel: TINY AUDIO C5 
2. Ondersteunde radioformaten: DAB/DAB+, FM-zender en DAB-

naar-DAB  
Service following 

3. DAB+-frequentie: Band III (174,00 - 240,00 MHz) 
4. FM-zendfrequentie: 87,5 - 108 MHz  
5. Bluetooth: versie 2.1 
6. Uitvoer speakerphone: 1,0 W, 8 Ω  
7. Audio-lijnuitgang: 3,5 mm-stereoaansluiting 
8. Stroomuitvoer: 5 V, 1A (voor het opladen van 

iPad2/iPhone/iPod/Android-telefoons etc.) 
9. Stroombron: sigarettenaansteker auto (10 V - 30 V) 
10. Afmetingen: 110 x 65 x 32 mm 
11. Nettogewicht:  335 g (circa) 

 
 

 
*De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan zonder voorafgaande 

kennisgeving worden gewijzigd. 
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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 risico’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 fabricagefouten 
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.  
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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.  

 
 


