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                                                                                    Nederlands 
               
 

Tiny Audio C7 
 

                       
 

     
        Lees dit product aandachtig voor u het gebruikt 
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Veiligheidsinstructies: 
 
1. Gebruik deze radio niet in de buurt van water. 

 
2. Reinig met een droge doek. 

 
3. Blokkeer geen ventilatie-openingen. 

 
4. Niet te gebruiken in de buurt van 

warmtevoorwerpen. 
 

5. Gebruik alleen accessoires verstrekt door de 
fabrikant.  

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

 
7. Stel dit apparaat niet bloot aan water, stoom, 

zand of andere gevaren voor het milieu. 
 

8. Laat uw radio niet achter op plaatsen waar 
extreme warmte schade kan veroorzaken. 
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      Besturingen: 
1. Aan/uit-schakelaar 
2. 3,5 mm Line In aansluiting 
3. 3,5 mm Line Out aansluiting 
4. Antenne-aansluiting 
5. Nummer 1 knop 
6. Nummer 2 knop 
7. Nummer 3 knop 
8. Nummer 4 knop 
9. MODUS  knop 
10. Antenne-aansluiting 
11. Display 
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Hoofdapparaat en accessoires: 
1.   Hoofdapparaat, DAB-ontvanger 
2.   DAB+ antenne 
3.   3,5 mm Aux kabel 
4.   Dual USB-lader voor 12/24V 
 
 
Opmerking:  Alle accessoires zijn speciaal 
ontworpen voor gebruik met Tiny Audio C7. 
Gebruik geen kabels van derden omdat deze 
misschien niet werken en leiden tot 
ongeldige garantie. 
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Gebruik van uw ingebouwde DAB+ digitale 
autoradio-ontvanger: 
 

1. Steek de C7-adapter in een sigarettenaansteker. 
 

2. Verbind de antenne met de antenne-aansluiting. LET OP! 
Een goede antenne-installatie is erg belangrijk voor een 

goed resultaat. Zie de tips op pagina 13. 
 

3. Zet het apparaat aan met de  "AAN/UIT-SCHAKELAAR" en 
het display toont het “Tiny Audio” logo, waarna het 
apparaat automatisch alle lokale  DAB/DAB+ kanalen 
scant en ze in het geheugen van het apparaat opslaat 
totdat een andere “Auto Scan” (automatische scan) wordt 
uitgevoerd. Tijdens het scannen wordt een bewegende 
scanbalk in het display getoond om de voortgang aan te 
geven en het totale aantal ontvangen kanalen wordt 
getoond. 

 
4. Nadat het scannen is voltooid, kunt u met de afstemknop 

elk willekeurig DAB+ radiokanaal selecteren door de 
afstemknop. 

 
Ontvangen van de DAB+ radio in de auto via de line out   
kabel: 
 
Verbind uw autoradio stereoluidspreker “Aux-in” of “Line-in” met 
de “LINE OUT”aansluiting onder de TINY AUDIO C7 met de 
meegeleverde 3,5mm audiokabel. 
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Ontvangen van de DAB+ radio in de auto via FM-uitzending: 
  

Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te openen, zoek 
naar “FM transmitter” (FM zender) en bevestig door op de 
afstemknop te drukken. Gebruik de afstemknop om “ON” te 
selecteren. 

 
--Selecteer FM Transmitting Frequency (Auto Mode) 
(FM-zendfrequentie) automatische modus): 

 
1. Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te 

openen, zoek naar “FM Autoscan” (FM automatisch 
scannen) en bevestig door op de afstemknop te 
drukken. Het scannen duurt 4-5 seconden  om de 
frequenties automatisch te scannen met een display 
van “TX: ---.-MHZ” en stopt bij een vrije frequentie.   

 
2. Nadat een vrije frequentie is gevonden, drukt u 

nogmaals op de afstemknop om verder te zoeken 
naar de volgende vrije frequentie. Druk op de 
“MODUS knop” om te bevestigen en af te sluiten. De 
gekozen “lege” frequentie (TX FREQ) wordt boven in 
de blauwe balk getoond, bijvoorbeeld TX108.0MHz 

 
3. Stem dan uw auto FM-radiosysteem af om te passen 

bij de gekozen vrije frequentie  (TX FREQ) voor 
transmissie van het audiosignaal van de TINY AUDIO 
C7 naar uw auto-stereo-audiosysteem. 

 
Opm.: Om de FM-zender in te schakelen, moet u het apparaat  
in de “FM transmitter ON” (FM-zender AAN) modus zetten. 
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--Selecteer FM Transmitting Frequency  (Manual Mode) 
(FM-zendfrequentie handmatige modus): 
 

1. Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te 
openen, zoek naar “FM Freq Setting” (FM frequentie 
instelling) en bevestig door op de afstemknop te 
drukken. 

 
2. Gebruik vervolgens de afstemknop om uw favoriete 

lege frequentie in te stellen (gebaseerd op basis van 
uw eerdere ervaring met de bekende lege 
frequentie) die u wilt ontvangen op uw  autoradio.  
 

3. Nadat deze is geselecteerd, drukt u op de 
afstemknop om te bevestigen en af te sluiten, of het 
scherm keert na 5 seconden automatisch terug naar 
de  DAB+ modus, en de gekozen frequentie wordt 
boven in de blauwe balk weergegeven, bijvoorbeeld 
TX108.0MHz. 

 
Opmerkingen: 
“Vacant frequency” (lege frequentie) betekent dat er geen 
content met radio-inhoud of ruis op de gekozen frequentie is.   
 
Zoek en selecteer DAB+ kanalen: 
 

1. Druk op de  “MODUS” knop totdat de “DAB+ Radio” 
modus is gevonden. 
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2. Gebruik de afstemknop om het gewenste DAB+ kanaal 
te selecteren. 

 
3. Of druk op de bevestigingsknop om naar de  

voorbeeldmodus te gaan, gebruik de afstemknop om 
vooruit of achteruit te bladeren om het gewenste  
DAB+ kanaal te selecteren, en druk op de afstemknop 
om te selecteren. 

 
4. U kunt ook de afstemknop langer ingedrukt houden om 

het menu te openen, selecteer “DAB Autoscan” (DAB 
automatische scan) en bevestig door op de  
afstemknop te drukken om het “Auto Scan” proces 
opnieuw te activeren als u de DAB+ radiozenders moet 
bijwerken.   

 
Opmerking:  Voor normaal gebruik hoeft u de Auto Scan niet 
ieder keer uit te voeren wanneer u de auto DAB+ radio 
gebruikt, tenzij er nieuwe toegevoegde DAB+ kanalen zijn. In 
dat geval moet u misschien de Auto Scan weer uitvoeren. 
 
Service-informatie: DAB+ modus 
 
De service-informatie gegevens geven weer wat er vanaf de 
zender wordt uitgezonden.   
 
Tijdens het luisteren naar de DAB+ zal het display, indien van 
toepassing, het volgende laten zien. 
 

1. Kanaalnaam 
2. Multiplexnaam (DLS) of signaalaanduiding 
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3. DAB+ pictogram 
4. Signaalsterkte 
5. FM-uitzendfrequentie 
6. Status service  volgen aan 

 
         
 

Signaalindicatie AAN/UIT regelaar: 
 

1. Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te 
openen. Zoek naar “Signal indication” (signaalindicatie) en 
bevestig door op de afstemknop te drukken. 

 
2. Selecteer “ON” (aan) en bevestig door op de afstemknop te 

drukken.  
 

De RSSI en SNR waarden worden weergegeven op het LCD-scherm. 
Herhaal dezelfde procedure om de signaalindicatie uit te schakelen 
en de DLS wordt weergegeven op het LCD-scherm. 
 
Service volgen AAN/UIT regelaar: 

 
1. Druk in de “DAB” modus de afstemknop lang 

ingedrukt om het menu te openen. Zoek naar “SF 
Setting” (SF-instelling) en bevestig door op de 
afstemknop te drukken.  
 

2. Selecteer “ON” en bevestig door op de afstemknop 
te drukken. Een “S/F” pictogram wordt weergegeven 
op het LCD-scherm.   
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Herhaal dezelfde procedure om de service volgen functie uit te 
schakelen en het“S/F” pictogram zal ook van het LCD-scherm 
verdwijnen. 
 
 
Verkeersinformatie AAN/UIT regelaar: 
 
1. Houd in de DAB modus de  "Nummer 1” knop lang 

ingedrukt om de functie verkeersinformatie in te 
schakelen. Een rood gekleurde "TA ON" wordt 
weergegeven om aan te geven dat de functie is 
ingeschakeld.   

 
2. Volg dezelfde stappen als hierboven om de functie 

uit te schakelen. 
 

De functie verkeersinformatie kan ook worden ingeschakeld door 
het menu te openen en vanaf daar te activeren.  

 
Beheer van de voorgeprogrammeerde zenders: 
 
Opslaan van de voorgeprogrammeerde zenders:  

 
1. Druk op de “nummer” knop om naar de modus “Preset 

Stations” (voorgeprogrammeerde zenders) te gaan. 
 

2. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit te 
balderen en een nummer in het geheugen te kiezen om 
uw voorkeruzender op te slaan. 
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3. Houd de afstemknop lang ingedrukt om de modus 
“Preset Stations” (voorgeprogrammeerde zenders) te 
bevestigen en af te sluiten. Het bericht “Stored 
Succesfully” (opslaan gelukt) wordt weergegeven. 

 
 
 
Opvragen van de voorgeprogrammeerde zenders:  

 
1. Druk op de “nummer” knop om naar de modus 

“Preset Stations” (voorgeprogrammeerde zenders) te 
gaan. 

 
2. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit naar 

een voorgeprogrammeerd station te bladeren. 
 

3. Druk op de afstemknop om de modus “Preset 
Stations” (voorgeprogrammeerde zenders) te 
bevestigen. Als de geselecteerde 
voorgeprogrammeerde zender leeg is, verschijnt het 
bericht “Blank Reset” (lege voorprogrammering). 
 

 
 

Verwijderen van voorgeprogrammeerde zenders: 
 
Om al uw voorgeprogrammeerde  voorkeur DAB+ zenders te 
verwijderen houdt u de afstemknop lang ingedrukt om het 
menu te openen, zoek naar “Delete All Presets” (alle 
voorprogrammeringen verwijderen) en bevestig door op de 
afstemknop te drukken. Selecteer “YES” (ja) en bevestig door 
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op de afstemknop te drukken. Het volledige geheugen van de 
voorprogrammeringen wordt gewist. Het bericht “Deleted 
Succesfully” (verwijderen gelukt) wordt weergegeven. 

 
 
 
Selectie van schermachtergrond en kleur lettertype. 
 
De kleur van de schermachtergrond en het lettertype 
kan worden ingesteld in vier verschillende combinaties 
die overeenkomen met de kleur van het dashboard in 
uw auto:  
 

1.  Zwarte achtergrond/wit lettertype  
2.  Zwarte achtergrond/blauw lettertype  
3.  Zwarte achtergrond/oranje lettertype  
4.  Monochroom 

 
Volg de onderstaande procedure om de kleur in te stellen: 

 
1. Houd de bevestigingsknop ingedrukt om het menu te 

openen, gebruik de afstemknop om te zoeken naar 
“Colour Setting” (kleurinstelling) en bevestig door de 
bevestigingsknop in te drukken. 

 
2. Gebruik de bevestigingsknop om te bladeren en de 

kleur te kiezen en bevestig door het drukken op de 
bevestigingsknop.  
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DAB+ antenne in de auto aansluiten en monteren: 
                 
 

Installatieblad 
 
 
 
 
 

A. Versterker 
B. Antenne 

C. De sticker van de versterker 
D. De sticker van de antenne 

 
 
 

 
 
 

(1) Scheur de beschermfolie van de sticker van de 
versterker. 
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(2) Bevestig de versterker op de A-stijl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
(3) Scheur de beschermfolie van de sticker van de antenne. 
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(4) Bevestig de antenne volgens de vorm van  de  A-stijl. Het uiteinde van 
de antenne en de carrosserie moeten een opening hebben van meer dan 

20 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (5) Sluit de installatie af. 
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        AUX IN verbinden: 
 

De TINY AUDIO C7 heeft aan de rechterzijde  een 3,5 mm 
Aux-IN aansluiting. Externe audio kan draadloos via 
FM-transmissie in uw autoradiosysteem worden ingevoerd. 

 
Verbinding maken met een externe muziekspeler: 

 
Sluit een externe audiobron aan op de “AUX IN” aansluiting 
aan de rechterzijde van de TINY AUDIO C7 met de 
meegeleverde 3,5 mm audiokabel.  
 
USB-apparaten opladen 
 
De meegeleverde USB-adapter kan ook andere op USB gebaseerde 
apparaten opladen. Sluit uw apparaat aan op de USB-adapter met 
behulp van een USB-kabel om het opladen van uw apparaat te 
starten. 

 
Dimmerregelaar LCD-display: 
 
Wanneer u ‘s nachts rijdt, kunt u de helderheid van het 
kleuren LCD-display regelen door de “MODUS” knop lang 
ingedrukt te houden om het display te dimmen. Houd de  
“MODUS” knop weer lang ingedrukt om terug te keren naar 
het normale helderheidsniveau. 
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Taal selecteren: 
 

1. Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te 
openen. Zoek naar “Language” (taal) en bevestig door 
op de afstemknop te drukken. 

 
2. Selecteer uw gewenste taal en bevestig door op de 

afstemknop te drukken. 
 

Fabrieksinstelling herstellen:  
 

1. Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te 
openen. Zoek naar “Factory Reset” 
(fabrieksinstellingen) en bevestig door op de 
afstemknop te drukken. 

 
2. Selecteer “YES” (ja) en bevestig door op de 

afstemknop te drukken. 
 

De softwareversie van het apparaat controleren: 
 

1. Houd de bevestigingsknop lang ingedrukt om het menu 
te openen en zoek naar “Software Version” 
(softwareversie). Bevestig door op de afstemknop te 
drukken. 
 

2. Druk op de “MODUS”  knop om het menu te verlaten. 
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Productspecificatie: 

 
1. Productmodel: Tiny Audio C7 
2. Ondersteuning radioformaat: DAB+ en FM-ontvanger 
3. DAB+ frequentie: Band III (174.00 –240.00MHz) 
4. FM-transmissie-frequentie: 87.5—108MHz  
5. Audio Line Out: 3,5mm stereo-aansluiting 
6. Uitgaand vermogen: 5V, 1A (opladen voor 

iPad2/iPhone/iPod/Android telefoons enz.) 
7. Stroombron: Aansluiting auto-sigarettenaansteker 

(10V- 30V) 

8. Afmeting: 80 x 52 x 175 mm 
9. Nettogewicht:  ong. 335 g 

 
 
 

Certificaten: 
1. CE 
2. RoHS 

*De informatie in deze handleiding kan worden gewijzigd 
zonder voorafgaande kennisgeving. 
 

 

                                                                                               


