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                     Bruksanvisning 

Tiny Audio Joy                                    

 

SIKKERHETSINSTRUKSJONER  

1. Les disse instruksjonene – Alle sikkerhets- og driftsinstruksjoner skal leses før produktet tas i bruk.  

2. Oppbevar disse instruksjonene – Sikkerhets- og driftsinstruksjonene bør beholdes for fremtidig bruk.  

3. Overhold alle advarsler – Alle advarsler på apparatet og i bruksanvisningen skal overholdes.  

4. Følg alle instruksjoner – Alle driftsinstruksjoner og bruksanvisninger skal følges.  

5. Hold radioen borte fra varmekilder som radiatorer, panelovner og andre apparater som produserer varme.  

6. Ikke utsett apparatet for direkte sollys.  

7. Bruk ikke radioen i nærheten av vann.  

8. Unngå at gjenstander eller væsker trenger inn i radioen.  

9. Ikke ta ut skruer fra eller åpne radiohuset.  

10. Skal ikke neddykkes i vann, eller brukes i dusj- eller baderom dersom den er tilkoblet strømnettet.  

11. ADVARSEL: For å redusere sjansen for brann og elektrisk støt skal apparatet ikke utsettes for regn eller annen fuktighet. Apparatet skal 

ikke utsettes for væskedrypp eller -sprut, og gjenstander som er fylt av væske, som vaser, skal ikke plasseres i radioens nærhet.  

12. ADVARSEL: Den valgfrie USB-adapteren brukes som frakoblingsenhet og skal alltid være klar til bruk.  

13. OBS: Fare for eksplosjon dersom batteriet byttes på feil måte. Skal kun erstattes med lik eller tilsvarende type.  

14. ADVARSEL: Batteriet (batteri, batterier eller batteripakke) skal ikke utsettes for overdreven varme, som solskinn, brann eller lignende.  
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INTRODUKSJON TIL BETJENINGSKNAPPER:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ventemodus: Langt trykk for å slå av og på.  

2. DAB/FM: Veksle mellom DAB og FM.  

3. Informasjon: Kort trykk for å sjekke DAB-/FM-informasjon. 

4. Enter/Menu:  

 Kort trykk for å gå til meny og angi Radio / Audio / Time, samt sjekke programvareversjon.  

 Eller for å nullstille systemet. 

5. DOWN (Tune-) 

 DAB-/FM-tuning: Langt trykk for å søke etter FM-radio nedover når apparatet er i FM-modus.  

 Kort trykk for å justere innstilling når radioen er i Meny-modus. 

6. UP (Tune+) 

 DAB-/FM-tuning: Langt trykk for å søke etter FM-radio oppover når apparatet er i FM-modus.  

 Kort trykk for å justere innstilling når radioen er i menymodus. 

7. Preset:  

 Lagre og avspille forhåndsinnstilte DAB-/FM-stasjoner.  

 Kort trykk for å gå tilbake når radioen er i menymodus.  

8. Volumknott: Justere volumet opp og ned.  

9. Bluetooth: Kort trykk for å gå til Bluetooth-modus.  

10. AVSPILL/PARDANNELSE: 

 Kort trykk for å avspille/pause i Bluetooth-modus.  

 Langt trykk for å opprette pardannelse via Bluetooth.  

11. FORRIGE: Gå til forrige spor i Bluetooth-modus. 

12. NESTE: Gå til neste spor i Bluetooth-modus.  
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KONTAKTER OG ANTENNE:  

 

 

KOM I GANG 

1. Sett inn 4 stk. AA-batterier eller koble apparatet til USB-kabel/-adapter, deretter utføres langt trykk på 

POWER-knappen for å slå apparatet på. LCD-skjermen vil så tennes og vise «Welcome to Tiny Digital Radio», før den 

går til ventemodus. Skjermen vil deretter vise «Time is not set» og man kan angi tiden.  

 

 

2. Apparatet vil gå i DAB-modus som standard for å se etter DAB-stasjoner, og vil så avspille den 1. som finnes.  

3. Løsne antennen fra klemmen og dra den helt ut.  

4. Tiden vil synkroniseres automatisk etter mottak av DAB-radiostasjoner.  

 

DAB-FUNKSJON: 

Trykk på DAB/FM for å veksle til DAB-modus og skjermen vil vise signalstyrke / tid / DAB-status. 

 

Fullt søk 

Apparatet vil søke gjennom hele frekvensområdet i DAB-modus, mens «Scanning…0» vises på skjermen. Etter et 

fullt søk vil antallet funne stasjoner vises på skjermen, disse vil så lagres automatisk og den 1. funne stasjonen vil 

avspilles.  

1. : 720 mm 50 Ohm antenne.  

2. MICRO-USB 5,0 V 1 A: Plugg til USB-kabel eller 

ekstern AC-adapter.  

3. ØRETELEFONPLUGG: Plugg for øretelefoner 

eller tilkobling av andre musikkenheter med 3,5 mm 

AUX-kontakt.  

4. BATTERIROM: For installasjon av 4 stk. 

AA-batterier.  
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Manuell tuning 

1. Trykk på DAB/FM for å gå til DAB-modus 

2. Trykk kort på Enter/Menu for å gå til menyen, trykk én gang til for å vise DAB-frekvens. 

3. Trykk kort på TUNE+/TUNE- for å justere frekvensen mellom 5A og 13F, trykk så på Enter/Menu for å bekrefte. 

Skjermen vil vise signalstyrken når DAB er tilgjengelig, trykk på Enter/Menu for å lagre og avspille de funne 

stasjonene. Apparatet vil gå automatisk tilbake til manuell tuning.  

4. Gjenta trinnene ovenfor for å søke etter flere stasjoner manuelt.  

 

FM-FUNKSJON 

Trykk på DAB/FM for å gå til FM-modus, signalstyrken vil vises på skjermen  

 

Autotuning  

1. Lang trykk på TUNE+ for å aktivere autotuning oppover i trinn på 50 KHz, enheten vil slutte å søke og avspille 

den første stasjonen som finnes.  

2. Lang trykk på TUNE- for å aktivere autotuning nedover i trinn på 50 KHz, enheten vil slutte å søke og avspille den 

første stasjonen som finnes.  

3. Lang trykk på Enter/Menu for å aktivere autotuning oppover i trinn på 50 KHz, enheten vil slutte å søke og avspille 

den første stasjonen som finnes.  

Manuell tuning 

I FM-modus, trykker man kort på TUNE+/- for å gå opp- eller nedover i trinn på 50 KHz.  

 

AUX-INNGANG 

1. Trykk på DAB/FM-knappen for å veksle til AUX-modus, skjermen vil vise Aux Input. 

2. Koble en annen lydenhet til AUX-kontakten ved hjelp av den medfølgende AUX-kabelen for å avspille musikk. 

3. Juster volumet enten på selve lydenheten eller via volumknotten. 

4. Apparatet vil slås av automatisk dersom det ikke avspilles noe via AUX innen 10 minutter, dette for å spare strøm.  
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BRUKE BLUETOOTH 

Hvis telefonen eller nettbrettet ditt kan lagre lydfiler, kan du bruke Bluetooth til å direkteavspille all musikk som er lagret 

på telefonen eller nettbrettet ditt rett på radioen.   

Merk: Det å legge til en Bluetooth-enhet varierer for ulike mobilenheter. Se bruksanvisningen for din Bluetooth-enhet for 

spesifikke instrukser.  

 

1. Trykk på Bluetooth-modus, skjermen vil så vise Bluetooth og en blinkende prikk, som angir at apparatet er i 

ventemodus for pardannelse. 

2. Aktiver Bluetooth på din mobilenhet.  

3. På mobilenheten din velger du så alternativet for å legge til en ny Bluetooth-enhet. På enkelte mobilenheter må du 

muligens velge søkealternativet.  

4. Start pardannelsen på mobilenheten din. Gjør dette ved å velge «Tiny Audio» fra listen over tilgjengelige enheter 

som vises på mobilenhetens skjerm. Nå vil disse sammenkobles automatisk så fort pardannelse er utført.  

5. Kort trykk på avspill/pause-knappen styrer avspillingen. 

6. Kort trykk på forrige-/neste-knappene går til forrige eller neste spor.  

Alle lydfiler som avspilles på mobilenheten din vil nå direkteavspilles på apparatet.   

Merk: Du vil måtte frakoble eventuelle tilkoblede mobile Bluetooth-enheter fra apparatet for å kunne direkteavspille fra 

en annen Bluetooth-enhet. Bluetooth vil frakobles automatisk dersom du er utenfor enhetens rekkevidde. For manuell 

frakobling må du bruke Bluetooth-innstillingene på mobilenheten din. 

Merk: Visse eldre Bluetooth-enheter vil muligens be deg om å angi et passord når du oppretter pardannelse med 

apparatet. Hvis dette skjer, taster du inn 0000.  

GENERELLE INNSTILLINGER 

Informasjonsfunksjon  

I DAB-modus trykker man kort på INFO for å vise informasjonen nedenfor. 

 Signalstyrke 

 Programtype 

 Ensemble / Multiplex 

 Frekvens 

 Overføringshastighet 

 Tid / dato / radiotekst 

I FM-modus trykker man kort på INFO for å vise informasjonen nedenfor.  
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 Signalstyrke 

 Programtype 

 Frekvens 

 Auto / stereo / mono 

 Tid / dato / radiotekst 

I AUX-modus trykker man kort på INFO for å vise tid/dato. 

I Bluetooth-modus trykker man kort på INFO for å vise tid/dato. 

Menyfunksjoner 

I DAB-modus, trykker man kort på Enter/Menu for å gå inn i menyen, så på TUNE+/TUNE- for å velge mellom Full scan 

 Manual Tune  DRS  Prune  System.  

Fullt søk: Kort trykk på Enter/Menu for å starte søk i hele frekvensområdet. 

Manuell tuning: Kort trykk på Enter/Menu for å starte søk i hele frekvensområdet. 

DRC: Kort trykk på Enter/Menu for å velge DRC: DRC off / DRC low / DRC high. 

Prune: Kort trykk på Enter/Menu for å velge Prune NO/YES.  

 

I FM-modus trykker man kort på Enter/Menu for å gå inn i menyen, så på TUNE+/TUNE- for å velge mellom Scan 

setting  Audio setting  System. 

Søkeinnstilling: Kort trykk på Enter/Menu for å velge alle stasjoner / kun sterke stasjoner.  

Lydinnstilling: Kort trykk på Enter/Menu for å velge stereo tillatt / tvungen mono.  

 

SYSTEMINNSTILLING 

I systemmodus, trykker man kort på Enter/Menu for å gå inn i menyen, så på TUNE+/TUNE- for å velge mellom Time  

Manual Tune  DRS  Prune  System.  

Tidsinnstilling 

Autosynkroniserer tiden med DAB eller FM RDS. 

Apparatet vil synkronisere tiden når den mottar DAB eller FM RDS-signaler.  

Angi tid/dato manuelt  

Når det ikke foreligger signal for tidssynkronisering med DAB eller FM RDS.  

1. Gå til tidsmenyen 

2. Velg så Set Time/Date, trykk så kort på Enter/Menu for å angi TT-MM-DD-ÅÅ. Trykk kort på Enter/Menu igjen for å 

bekrefte når tid og dato er angitt, skjermen vil så vise «Time Saved». Trykk så langt på Enter/Menu for å gå tilbake.  

Angi autooppdatering av tid 

1. Gå til tidsmenyen 

2. Velg så Auto update, trykk på Enter/Menu, så på TUNE+/- for å velge modusene nedenfor 

 Oppdater fra hvor som helst: Synkronisere med DAB eller FM RDS. 

 Oppdater fra DAB: Synkroniser bare med DAB 

 Oppdater fra FM: Synkroniser bare med FM 

 Ingen oppdatering: Ingen synkronisering.  

Angi 12/24 timer 

1. Gå til tidsmenyen 
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2. Velg så enten 12- eller 24-timers klokke, dette gjøres ved å trykke kort på Enter/Menu og deretter på TUNE+/- for å 

velge tidsformat som skal vises 

 Angi 12 timer: 12-timers modus 

 Angi 24 timer: 24-timers modus 

Angi datoformat  

1. Gå til tidsmenyen 

2. Velg så Set date format, trykk kort på Enter/Menu for å gå inn i menyen, deretter på TUNE+/- for å velge 

 MM-DD-ÅÅÅÅ 

 DD-MM-ÅÅÅÅ 

Bakgrunnsbelysning 

1. Gå til menyen for bakgrunnsbelysning 

2. Angi varighet for bakgrunnsbelysning og lysstyrke 

 10 sek; 20 sek; 30 sek; 45 sek; 60 sek; 90 sek; 120 sek; 180 sek; ON 

 Dimmenivå: høyt, middels, lavt 

Språkinnstilling 

1. Gå til velg språk-menyen  

2. Velg mellom språkene nedenfor 

 English 

 Francais 

 Deutsch 

 Italiano 

Fabrikknullstilling 

Gå tilbake til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.  

Programvareversjon 

Sjekk programvareversjonen på apparatet. 

Langt trykk på Enter/Menu for å gå tilbake i løpet av innstillingene ovenfor.  

 

PRESET  

Lagre DAB-/FM-stasjoner 

1. I DAB- eller FM-modus, gå til DAB- eller FM-stasjonene du vil lagre, hold PRESET-knappen inne i 2 sekunder for å 

gå inn i Preset Save-menyen, trykk så på TUNE+/- for å velge i en liste over lagrede forhåndsinnstilte stasjoner 

mellom P1 og P10.  

2. Hvis du vil lagre på plassen P1, trykk på SELECT for å bekrefte, så vil «Preset 1 Saved» vises for å angi at P1 er 

lagret.  

3. Hvis du vil lagre andre forhåndsinnstilte stasjoner, gjentas trinnene ovenfor.  

4. Totalt kan 10 DAB-stasjoner og 10 FM-stasjoner lagres.  

Avspill lagrede stasjoner 

1. Trykk på PRESET for å gå inn i Preset Recall-menyen, trykk så på TUNE+/- for å finne lagrede radiostasjoner 

mellom P1 og P10. 

2. Trykk på Enter/Menu for å bekrefte avspillingen. 
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3. ##Empty vises dersom ingen radiostasjoner er lagret.  

 

ANDRE INNSTILLINGER 

Volumkontroll 

1. Juster volumet ved å vri på volumknotten 

2. I Bluetooth-modus kan du justere volumet på selve lydenheten.  

Batteriets ladenivå  

1. Batteriets ladenivå vises når apparatet er batteridrevet, som vist.  

2. Enheten vil slås av automatisk når batteriet utlades.   

Eksterne øretelefoner 

Når du kobler hodetelefoner til kontakten, slås avspilling via høyttalerne automatisk av.  

Justering av signalstyrke 

1. For best signal i DAB- og FM-modus, plasseres radioapparatet i et åpent område med antennen helt trukket ut. 

2. Hold apparatet unna forstyrrende enheter som datamaskiner, mikrobølgeovner osv. 

3. I FM-modus kan du bytte fra stereo til mono for bedre signalkvalitet.    

Batteri og USB-adapter 

1. Apparatet bruker 4 stk. AAA-tørrbatterier, men kan ikke lade opp igjen batteriene.  

2. Den kan også strømforsynes med MICRO USB-kabel, denne må da kobles til enten en datamaskin eller 

USB-adapter (medfølger). 

3. For lengre batterilevetid, tar man ut batteriene når apparatet strømforsynes med USB-adapter.  

4. Slå alltid apparatet av og koble det fra USB-strømadapteeren før batteriene settes inn eller tas ut.  

 

 


