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     SERIEN
Snarveien til DAB+ i bilen!



Norsk radio digitaliseres – gjennom 2017 slukkes riksdekkende 
FM-sendinger region for region. Radioen digitaliseres for å 
sikre norske lyttere et godt og bredt radiotilbud også i frem-
tiden. Digital radio gir flere kanaler og mer norsk innhold.  
DAB er i ferd med å overta som bruksradio. To av tre husstander 
har allerede radio med DAB.

I 2017 SKJER DET!

Slukking gjelder nasjonale og større storbykanaler.

11. JAN.
Nordland1

08. FEB.
Trøndelag
Møre og
 Romsdal

2

21.  JUNI
Agder

Rogaland
Hordaland
Sogn og
Fjordane

4

26. APRIL
Telemark
Buskerud
Hedmark
Oppland

3

20. SEPT.
Oslo

Østfold
Vestfold
Akershus

5

Troms
Finmark

13. DES.6



Dette må du vite
DAB er radio slik du kjenner det, men 
samtidig litt annerledes. Lær deg 
DAB-radioens innstillinger og husk 
at antennen er viktig for godt mottak.  

Det store kanalutvalget på DAB vil 
bli oftere justert enn hva vi er vant 
til på FM - pass derfor på å gjøre et 
nytt kanalsøk av og til. Savner du 
en bestemt kanal, flytter radioen til 
et nytt område, eller mister en kanal 
under bilkjøring er kanalsøk som 
oftest løsningen.

Dekning over hele landet
DAB-dekningen er på samme nivå 
som det beste FM-nettet, og for 
enkelte kanaler er det gjort betyde-
lige dekningsforbedringer i forhold 
til FM.

Dekningen er etablert etter mønster 
fra FM, og sendes i DAB over to ulike 
nett. Ulike kanaler har derfor ulik 
dekning.  

Det gjøres justeringer i DAB-nettene 
frem til slukking. DAB-dekningen i 
tunnel bygges ut fortløpende. Alle 
tunneler der du i dag hører radio, vil 
ha DAB-signaler når FM slukkes. 

På www.radio.no 
finner du mer informasjon og  
tips om DAB i bilen, på hytta  

og andre steder. 



1 . Plug & Play-adaptere
Tiny Audio C5, C6, C3+ og C2+

Passer alle biler, enkel montering og 
rimelige. Henter strøm fra 12V-uttaket 
i bilen, og sender DAB-lyden videre 
som radiobølger over FM.

Bilradioen mottar lyden som en vanlig 
FM-stasjon, og DAB-adapteret kan 
lagres som et forvalg på bilradioen. 
Skjermen på adapteret viser kanal, låt 
og programinformasjon.

De fleste slike adaptere kan også 
kobles til via aux-inngangen i bilen 
for bedre lydkvalitet.

2. Integrerte adaptere 
Tiny Audio C10 og C11+

Diskret montering krever installasjon. 
Disse adapterne har en separat mot-
takerenhet som kan gjemmes bort, 
mens betjeningen skjer via trådløs 
eller kablet fjernkontroll. Informasjon 
om DAB-kanalen kan enten vises 
i bilstereoens skjerm (C10), eller på 
fjernkontrollen (C11+).

Mange bileiere vil ved overgangen fra FM til DAB+ måtte opp-
gradere bilradioen sin. Tiny Audio C-serien er adaptere som 
lar deg lytte til DAB gjennom den eksisterende bilradioen. 
Tiny Audio C-serien består av fem forskjellige adaptere med 
funksjoner, design og pris som dekker de fleste behov:



UNIVERSALADAPTER  
PLUG & PLAY!

Denne nye toppmodellen har alt!  
Du kan streame musikk og pod-
caster fra telefonen og føre telefon-
samtaler via den innebygde hands-
freen. I tillegg har Tiny Audio C5 10  
programmerbare knapper for å lagre 
DAB-favorittene dine.

Tiny Audio C5 støtter automatisk 
frekvensskifte (Service following) og 
installeres enkelt i bilen.

TINY AUDIO C5 

FM-sender

Aux-tilkobling (ut-og inn)

10 programmerbare favorittknapper

Bluetooth streaming

Handsfree

Service following

Høykvalitets aktiv filmantenne

101280

Brukerveiledning  
på Youtube.



UNIVERSALADAPTER  
PLUG & PLAY!

Tiny Audio C6 henter strøm fra 
12V-uttaket i bilen, og sender 
DAB-lyden videre som radiobølger 
over FM.

Skjermen viser kanal-, låt- og pro-
graminformasjon.

Kan også kobles via aux-inngangen 
i bilen for bedre lydkvalitet.

TINY AUDIO C6

FM-sender

Linje inn/ut

15 favoritter

Service following

Meny med 6 språk

Høykvalitets aktiv filmantenne

101605



UNIVERSALADAPTER  
PLUG & PLAY!

Tiny Audio C3+ henter strøm fra 
12V-uttaket i bilen, og sender 
DAB-lyden videre som radiobølger 
over FM.

Skjermen viser kanal-, låt- og pro-
graminformasjon.

Kan også kobles via aux-inngangen 
i bilen for bedre lydkvalitet.

TINY AUDIO C3+

FM-sender

Aux-tilkobling (ut og inn)

30 favoritter

Bluetooth streaming

Handsfree

Service following

Høykvalitets aktiv filmantenne

101395



UNIVERSALADAPTER  
PLUG & PLAY!

Tiny Audio C2+ med svanehals  
settes rett i bilens sigarettenner  
og gir deg strøm og holder i ett  
– enklere blir det ikke! C2+ sender 
DAB-lyden videre som radiobølger 
over FM. Skjermen viser kanal-, låt- 
og programinformasjon.

Kan også kobles via aux-inngangen 
i bilen for bedre lydkvalitet.

TINY AUDIO C2

Svanehals-design som settes  
rett i bilens sigarettenner.

FM-sender

Aux-tilkobling (ut og inn)

Service following

Passiv antenne  
(støtter aktiv antenne)

101537



TINY AUDIO C10

FM-sender

Aux-inngang

16 favoritter

Bluetooth streaming

Handsfree

Tekst vises i bilradioen 

Service following

Høykvalitets aktiv filmantenne

Tiny Audio C10 har en separat  
mottakerenhet som kan gjemmes 
bort, mens betjeningen skjer via 
trådløs fjernkontroll. 

Informasjon om DAB-kanalen vises 
i skjermen på den eksisterende  
bilstereoen.

101370

UNIVERSALADAPTER  
SKJULT MONTERING



UNIVERSALADAPTER  
SKJULT MONTERING 
FM HARDLINKING

Tiny Audio C11+ installeres enkelt  
i bilen og har en separat mot taker -
enhet som kan gjemmes bort. 

Betjenes med en kablet fjernkontroll 
med bakgrunnsbelyst display som 
kan festes på dashbordet. 

Informasjon om DAB-kanalen vises  
i skjermen på den eksisterende bil-
stereoen og på fjern kontrollen.

TINY AUDIO C11+

FM-sender

Aux-utgang

FM hardlinking (kobles direkte  
via antennekabel til bilstereo)

4 favoritter

Bakgrunnsbelyst OLED display 

Høykvalitets aktiv filmantenne 

101733



På www.tinyc5.com kan du lytte til digitalradio 
gjennom C5-simulatoren vår. Prøv hvor enkelt  
det er å bytte kanaler med scroll-hjulet og  
snarveiknappene.

WWW.TINYC5.COM

TEST C5!  



DAB og FM benytter ulike antenner. 
En galt montert DAB-antenne vil  
kunne gi ustabilt mottak eller i verste 
fall ingen lyd. Her er noen tips om 
montering av DAB-antenner.

1. Monter alltid antennen loddrett, ikke vannrett.
2. Frontruta er vanligste sted å montere antennen 
(ved såkalt klebeantenne), gjerne høyt opp på pas-
sasjersiden. Skulle frontruten ha et metallfilmbelegg 
(solskjerming), kan siderute bak (uten vindusheis) 
eller bakrute være gode alternativer.
3. Monter antennen midlertidig (f.eks med klar 
tape) før du limer den fast. Da er det enkelt å flytte  
antennen uten å skade den dersom mottaket ikke 
er godt ved første forsøk.
4. Noen antenner skal jordes med egen ledning 
(kobles til metall i bilen) - sørg for å gjøre dette der 
antennen krever det.

RIKTIG MONTERING  
AV ANTENNEN

Tiny Audio AD01 er en av 
markedets beste eksterne 
DAB-antenner.

Scan QR-koden for å se vår  
installasjonsvideo på Youtube.

Distribueres av TT Micro AS - 22 74 88 40 - salg@ttmicro.no

101477


