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                                                                                        Nederlands 

               

 
TINY AUDIO C6 

 

  

 
 
Lees aandachtig voordat u dit product gebruikt 

 
 

Veiligheidsinstructies: 
 

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

 
2. Maak schoon met een droge doek. 

 
3. Geen ventilatieopeningen blokkeren. 

 

4. Niet gebruiken in de buurt van warmtebronnen. 
 

5. Gebruik accessoires geleverd 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 omgevingsgevaren. 

 
8. Zet het apparaat niet neer op een plek waar het is blootgesteld aan overmatige hitte.  
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       Bediening: 
1. PRESET Knop  

2. MENU Knop 
3. MODUS Knop 

4. TX/SCAN Knop 

5. Tuning Knop en Bevestigingsknop 
6. Power ON/OFF Schakelaar 

7. Aansluiting voedingskabel 
8. 3.5mm Line In of Line Out aansluiting   

9. Antennestekker 
                       

                 
 

 Hoofdapparaat en Accessoires: 
1.   Hoofdapparaat, DAB ontvanger 

2.   Stroomkabel/Micro USB 
3.   3.5mm Aux kabel 

4.   DAB, DAB+ antenne voor hoofdapparaat 

5.   Bevestigingsbeugel dashboard/raam  
6.   Dubbele USB oplader voor 12/24V 

 
Opmerking: Alle accessoires zijn exclusief ontworpen voor gebruik met Tiny Audio C6. Gebruik geen 

kabels van derden want deze werken misschien niet naar behoren en kunnen zorgen voor 

ongeldigheid van de garantie. 
 

        
Bedienen van uw In-Car DAB+ Digital Radio Ontvanger: 

 
1. Bevestig de TINY AUDIO C6 In-Car DAB+ Radio ontvanger op het dashboard met behulp van de meegeleverde 

bevestigingsbeugel. 

 
2. Verbind het ene uiteinde van de USB voedingskabel met de Micro USB-aansluiting in TINY AUDIO C6 en het 

andere uiteinde met de dubbele USB auto-oplader. Plug de dubbele USB auto-oplader in de sigarettenaansteker van 
de auto.  

 

3. Verbind de antenne met de antennestekker. OPGEPAST! Correcte installatie van de antenne is zeer belangrijk 
voor een goed resultaat. Zie tevens de montagetips. 

 
4. Schakel de stroom in met de “POWER SWITCH” . Op het display zal het “Tiny Audio” logo te zien zijn. Het 

apparaat zal vervolgens automatisch alle plaatselijke DAB/DAB+ kanalen scannen en ze opslaan in het geheugen 
van het totdat er een nieuwe “Auto Scan” wordt uitgevoerd. Tijdens het scannen zal er een scanbalk te zien zijn in 

het display die de vooruitgang aangeeft en het totaal aantal kanalen dat kan worden ontvangen. 

 
5. Zodra het scannen klaar is, kun je de DAB+radio kanalen uitkiezen met behulp van de Tuning knop. 
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Signaal ontvangen van de In-Car DAB+ radio via line out kabel: 
 

1. Houd “MENU” knop ingedrukt om in het menu te komen, gebruik de Tuning knop om te zoeken naar “AUX 

IN/OUT Select” en bevestig door de Tuning knop in te drukken. Gebruik de Tuning knop om “AUX OUT” te selecteren 
en bevestig door de Tuning knop in te drukken. Druk op de “MODE” knop om het menu te verlaten. Het icoontje met 

koptelefoon “ ” zal aan de bovenkant van de blauwe balk verschijnen. 
 

2. Verbind de audio-stereo speaker van uw auto “Aux-in” of “Line-in” met de “LINE OUT” aansluiting aan de 

rechterkant van de TINY AUDIO C6 met de bijgeleverde 3.5mm audiokabel.   
 

Opmerking: In “AUX OUT” modus is er geen FM uitzending mogelijk op de stereo in de auto. 
 

Ontvang signaal van de In-Car DAB+ radio via FM uitzending: 
 

--Selecteer FM Uitzendfrequentie (Auto Modus): 
 
1. Druk de “MENU” knop in om bij menu te komen, gebruik de Tuning knop om te zoeken naar “AUX IN/OUT Select” 

en bevestig door de Tuning knop in te drukken. Gebruik de Tuning knop om “AUX IN” te selecteren en bevestig door 
de Tuning knop in te drukken. 

 

2. Druk de “TX/SCAN” knop in om de FM uitzendfrequentie te kunnen zien (TX FREQ). 
 

3. Houd vervolgens de “TX/SCAN” knop 2 seconden ingedrukt om het automatisch scannen van een “lege” 
zendfrequentie te activeren zonder interferentie van andere kanalen. Het duurt 5-6 seconden om de frequentie 

automatisch te scannen. Tot er een “lege” frequentie is gevonden wordt een flitsende “---.-MHZ” melding getoond.   
 

4. Druk nadat een “lege” frequentie is gevonden, de “TX/SCAN” knop nogmaals in om functie-instelling te 

bevestigen en te verlaten of anders zal dit na 5 seconden automatisch gebeuren. De geselecteerde “lege” frequentie 
(TX FREQ) zal te zien zijn boven de blauwe balk, bv. TX108.0MHz 

 
5. Stel vervolgens het FM radiosysteem in om de geselecteerde “lege” frequentie te matchen (TX FREQ) met het 

audiosignaal van TINY AUDIO C6 en het stereo-audio systeem van uw auto. 

 
Opmerking: Om FM-zender te activeren moet u het apparaat in de “AUX IN” modus zetten. 

 
--Selecteer FM Uitzendfrequentie (handbediening): 
 
1. Druk de “TX/SCAN” knop in om in de FM uitzendfrequentie modus te komen. 

 

2. Gebruik dan de Tuning knop om uw favoriete lege frequentie te selecteren (gebaseerd op uw vorige ervaring met 
de voor u bekende lege frequentie) die u zou willen ontvangen op uw autoradio.  

 
3. Zodra de frequentie is geselecteerd, drukt u op de “TX/SCAN” knop om te bevestigen en het menu te verlaten, 

anders gaat het scherm na 5 seconden automatisch terug naar de DAB+ modus. De geselecteerde frequentie zal aan 

de bovenkant van de blauwe balk te zien zijn, bv. TX108.0MHz. 
 

Opmerking: 
“Vacante of lege frequentie” betekent dat er geen radio-uitzending of geluid is op de plek van de frequentie.   

 
Zoek en selecteer DAB+ kanalen: 

 

1. Druk op de “MODE” knop totdat de “DAB+ Radio” modus is gevonden. 
 

2. Gebruik de Tuning knop om het gewenste DAB+ kanaal te selecteren. 
 

3. Of druk op de “MENU” knop  om toegang te krijgen tot Preview Mode, gebruik de Tuning knop om op en neer te 

scrollen om het gewenste DAB+ kanaal te selecteren. Druk op Tuning knop om te selecteren. 
 

4. U kunt ook de “MENU” knop indrukken om in het menu te komen, gebruik de Tuning knop om “DAB Autoscan” 
te selecteren en bevestig door Tuning Knob in te drukken om het “Auto Scan” proces te reactiveren wanneer u de 

DAB+ radiokanalen moet updaten.  
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Opmerking: Bij normaal gebruik hoeft u niet telkens wanneer u de DAB+ radio gebruikt de “Auto Scan” uit te 

voeren, tenzij er nieuw toegevoegde DAB+ kanalen zijn. In dat geval zou het wel kunnen dat u de “Auto Scan” weer 
uit moet voeren. Het scannen is vergelijkbaar met het scannen van uw televisietoestel.   

 

 
Service Informatie: DAB+ modus 

 
Het Service Informatie display - De Service Informatie gegevens zullen worden getoond door middel van 

verschuivende tekst die wordt uitgezonden door de zender.   

 
Terwijl u luistert naar DAB+, toont het display de volgende gegevens (waar van toepassing): 

 
1. Naam Kanaal 

2. Frequentie 

3. Multiplex Naam（DLS） 

4. DAB+ icoon 
5. Nummer van Kanaal gescand en opgeslagen 

6. Signaalsterkte 

7. FM Uitzendfrequentie 
8. AUX IN of AUX OUT status 

9. Service Following On status 
 

Service Following ON/OFF Bediening: 
 

1. Druk de “MODE” knop in totdat de “DAB+ Radio” modus is gevonden. 

 
2. Houd in “DAB” modus de “TX/SCAN” knop ingedrukt om de service following functie op ON te zetten.  “S/F” zal 

op het LCD scherm te zien zijn. Herhaal dezelfde procedure om de service following functie op OFF te zetten. “S/F” 
zal op het LCD scherm verschijnen.. 

 

Beheer de Voorkeursstations: 
 
Voorkeurszenders opslaan:  
 
Om uw favoriete DAB+ voorkeurszenders te programmeren en op te slaan: 
 

1. U kunt een favoriete DAB+ zender kiezen met behulp van de Tuning knop. 

 
2. Houd de “PRESET” knop 3 seconden ingedrukt om in “Store Preset” te komen. 

 
3. Gebruik de Tuning knop om te scrollen en een nummer te selecteren in het geheugen om zo uw favoriete zender 

op te slaan.. 

 
4. Druk Tuning knop in om te bevestigen en verlaat “Store Preset” modus. De melding “Stored Successfully” wordt 

nu vertoond.   
 

Terughalen Voorkeurszenders: 
 
Om uw favoriete DAB+voorkeurszenders terug te halen:  

 
1. Druk op de “PRESET” knop om in “Select Preset” modus te komen. 

 
2. Gebruik de Tuning knop om op en neer te scrollen om een Preset Station terug te halen.  

 

3. Druk de Tuning knop in om te bevestigen en verlaat de “Select Preset” modus.   
 

Verwijderen van Voorkeurszenders: 
 
Om al uw favoriete DAB+ voorkeurszenders te verwijderen, moet u de “MENU” knop ingedrukt houden om zo in het 
menu te komen. Gebruik de Tuning knop om te zoeken naar “Delete All Presets” en bevestig door de Tuning knop 

in te drukken.  Op deze manier zullen alle voorkeursinstellingen worden verwijderd. 
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Selecteer kleur Achtergrond en Lettertype: 

De achtergrondkleur van het schermpje en het lettertype kan in vier verschillende combinaties worden ingesteld 
zodat het geheel overeenkomt met de kleur van uw dashboard. 

 

1.  zwarte achtergrond/wit lettertype 
2.  zwarte achtergrond /blauw lettertype 

3.  zwarte achtergrond /oranje lettertype 
4.  kleur  

 

Volg onderstaande procedure om de kleur in te stellen: 
 

1. Houd de “MENU” knop 3 seconden ingedrukt om in het “Colour Setting” menu te komen.  
 

2. Gebruik de Tuning knop om te scrollen en selecteer de kleur en bevestig door de knop in te drukken.  
 

3. Druk zodra de kleur is geselecteerd de Tuning knop in om het menu te verlaten. 

 
 

 Verbinden en Bevestigen DAB+ Antenne in de auto: 
 

 

 
                  

 
                 

1. Plak het antennefolie op de ruit zoals aangegeven op de afbeelding, 
wrijf er voorzichtig overheen om eventuele luchtbellen te verwijderen. 

 

2. Verwijder de klevende achterkant van de versterker en plak op de ruit. Verwijder de folie van het  aardingslipje 
op de versterker en plak dit op het metaal van de raamstijl. Bij voorkeur op een plek zonder autolak om de 

ontvangstkwaliteit te verbeteren.  
 

3. De antenne moet verticaal worden bevestigd en niet horizontaal.  

 
 

4. Leg de DAB antenne niet op verwarmingsdraden, op een plek die het zicht van de bestuurder hindert, of op een 
plek waar interferentie kan worden veroorzaak door metaal. Kabels mogen niet worden uitgerekt want dan kunnen 

ze een obstakel vormen voor de werking van de airbags. 
 

(1) Gebruik alcohol om uw voorruit schoon te maken op de plek waar u de antenne gaat 

bevestigen (zie rode markering op de foto)  
 

 

     
 

 

(2) Haal de plakstrip uit elkaar 
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（3）Plak de antenne op de voorruit met 15cm afstand vanaf de bovenzijde en 2cm vanaf de 

deur/raamstijl. Let op: plak deze niet over het warmte gedeelte van uw geïntegreerde warmteruit. 
 

  
 

（4) Verwijder het tweede gedeelte van de folie op de raamantenne 

 

  
 
 

（5）Verwijder de plakfolie aan de achterkant van de antenneversterker 

 

  
 
  

 

（6）Verwijder de plakfolie van het aardelipje en bevestig deze aan de deur/raamstijl 
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(7)   Plak de antenne met de contactpuntjes nauwkeurig op de plaatsen zoals hieronder op foto 7-1 

  
en foto 7-2 is aangegeven. 

 

  
 

 
AUX IN verbinden: 

 
De TINY AUDIO C6  is aan de rechterkant voorzien van een 3.5mm Aux-IN ingang. Een externe audiobron zoals 

iPad/iPhone/iPod/Tablet/Android telefoon of MP3-speler, etc. kan draadloos worden verbonden met het 
stereo-audio systeem van uw auto via FM transmissie. 

 

Om met een externe muziekspeler te verbinden: 
 
Druk op de “MODE” knop tot u “AUX IN” ziet verschijnen. Wanneer u de “AUX IN” modus niet kunt vinden, druk dan 
op “MENU” en houd deze even ingedrukt om bij menu te komen. 

 

1. Scroll met de Tuning knop omhoog of omlaag om “AUX IN/OUT” te selecteren, druk vervolgens de Tuning knop 
in om te bevestigen. 

 
2. Kies in “AUX IN/OUT Select” menu, kies de Tuning knop om “AUX IN” te selecteren en bevestig door de Tuning 

knop in te drukken. 
 

3. Verbind een externe audio bron zoals een iPad2/iPhone/iPod of MP3-speler, etc. met de “AUX IN” ingang aan de 

rechterkant van TINY AUDIO C6 met behulp van de meegeleverde 3.5mm kabel.  
 

Opladen iPad/iPhone/iPod/mobiele telefoons/tablets/camera: 
 

1. Gebruik de USB kabel van uw mobiele telefoon en plug de aansluiting in de dubbele USB auto-oplader met 12V 

contactdoos,  
 

2. Verbind het andere uiteinde van de kabel met uw apparaat en laad op. (Opladen piekvermogen: 5V, 1A, de 
stroomsterkte is sterk genoeg om een iPad op te laden) 

 
LCD display Dimmerregeling: 

 

Wanneer u ‘s nachts rijdt, kunt u de helderheid van het LCD-scherm aanpassen door de “MODE” knop ingedrukt te 
houden om het licht van het scherm te dimmen. Houd de “MODE” weer ingedrukt om terug te gaan naar het gewone 

helderheidsniveau. 
 

Button Light Bediening:  

 
1. Druk in en houd “MENU” knop indrukt om in het menu te komen. 

 
2. Gebruik de Tuning knop om naar boven of beneden te scrollen en “Button Light” te selecteren en te bevestigen 

door de Tuning knop in te drukken. 
 

3. Gebruik de Tuning knop om “ON” of “OFF” te selecteren voor button light en bevestig door de Tuning knop in de 

drukken. 
 

Selecteer Taal: 
  

1. Druk op “MENU” knop om in het menu te komen en houd deze vast 

 
2. Gebruik de Tuning knop om te scrollen en “Taal” te selecteren en bevestig door de Tuning knop in te drukken. 
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3. Gebruik de Tuning knop om uw voorkeurstaal in te stellen en bevestig deze door de Tuning knop in te drukken. 

 
Herstel fabrieksinstellingen:  

 

4. Houd “MENU” knop ingedrukt om in het menu te komen. 
 

5. Gebruik de Tuning knop om te scrollen en “Fabrieksinstellingen” te selecteren en bevestig door de Tuning knop 
in te drukken. 

 

6. Gebruik de Tuning knop om “JA” of “NEE” te selecteren voor het resetten en bevestig door de Tuning knop in te 
drukken. 

 
Software versie van het apparaat controleren: 

 
1. Druk om in menu te komen op de “MENU” knop en houd vast 

 

2. Gebruik Tuning knop om te scrollen en “Version” te selecteren en bevestig door op Tuning knop te drukken om 
de huidige software versie van het apparaat te bekijken. 

 
3. Druk op “MODE” knop om menu te verlaten. 

 

Product Specificatie: 
 

1. Product Model: TINY AUDIO C6 
2. Radio format ondersteuning: DAB+ en FM zender 

3. DAB+ frequentie: Band III (174.00 –240.00MHz) 
4. FM zendfrequentie: 87.5—108MHz  

5. Geluidsuitvoer: 3.5mm stereo plug 

6. Uitgangsvermogen: 5V, 1A (opladen voor iPad2/iPhone/iPod/Android Phone etc. ) 
7. Stroombron: houder sigarettenaansteker(10V- 30V) 

8. Afmetingen: 222 x 111 x 62 mm 
9. Nettogewicht:  335g (circa.) 

 

 
Certificeringen: 

1. CE 
2. RoHS 

3. Overeenkomstig met EMC- en EC-richtlijnen1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC 
4. CE-R&TTE (EN300 328, EN301 357-1,EN301 357-2, EN301 489-1, EN301 489-9, EN301 489-17, EN55013, 

EN55020, EN60950-1, EN62479) 

 
*Informatie in deze gebruikershandleiding is zonder  voorafgaande kennisgeving wijzigbaar. 

 
 

Tiny Audio wordt in NL gedistribueerd door Quantis Electronics B.V. Eindhoven 

 
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.  
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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.  

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  

 

 

 

                                                                                            


