
 

 
 

Brukerveiledning 
Tiny Audio M6+ 

 

 
 

  

 

Les denne brukerveiledningen nøye før bruk. 

 
 



 

OVERSIKT 

 

1. LCD-skjerm                      4. Antenne 
2. IR-vindu                         5. DC-kontakt 
3. Linje ut                          6. På/av 

Fjernkontroll: 
1. POWER: Sette radioen i standby-modus. 
2. MUTE: Volum av. 

3. Mode: Bytte mellom DAB- og FM-modus. 

4. Scan: Søke etter FM- eller DAB-stasjon. 

5. INFO: Velge informasjon som skal vises på LCD-skjermen.          

6. 1-10: Nummertaster for funksjonene lagre og hent. 

7. Alarm1/2: Stille inn alarmen.  

8. Menu: Gå til menyinnstillingene. 

9. ▲ / ▼: Brukes til å velge stasjon opp og ned i listen. 

10. : Bla til forrige stasjon, frekvens eller alternativ. 

11. : Bla til neste stasjon, frekvens eller alternativ. 

12. Select: Bekrefte et valg.  

13. CLK Set: Hold inne for å stille inn klokken. 

14. Sleep: Hold inne for å angi tidspunkt for når radioen skal slås av. 

Dimmer: Trykk for å sette på bakgrunnsbelysningen, trykk igjen for å 

deaktivere. 

Recall : Hente fram forhåndsprogramerte stasjoner. 

 



 

Komme i gang 
Sett radioens strømadapter i en stikkontakt og slå på radioen. Meldingen nedenfor vises.  

        
 

 
Gå deretter i standby-modus. Klokken viser “00:00” 
1. Når du slår på radioen for første gang via RC, begynner den å søke etter tilgjengelige 

radiostasjoner. 
 

 
 
Når søket er fullført, spilles den første stasjonen (alfabetisk). 
 
Neste er oppdatering av tid og dato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Trykk på “POWER”-knappen én gang. Radioen går i standby-modus og lyset i skjermen slår seg av. 
2. Hvis du har brukt DAB-radioen tidligere og gjenoppretter til fabrikkinnstillingene, vil radioen forbli i 
den modusen du brukte sist. 

 



 

Moduser 
1. DAB-radioen har to moduser når den er på: 
○ DAB-radio 
○ FM-radio 
2. Trykk på “Mode”-knappen for å velge FM/DAB. 
 

Bruke DAB-modusen 
1. Trykk på “Mode”-knappen til en DAB-stasjon vises. 
2. Hvis det ikke finnes noen DAB-stasjon, begynner radioen å søke etter DAB-radiostasjoner 

automatisk. 
3. Når søket er fullført og radiostasjonene er funnet, vises stasjonene i alfabetisk rekkefølge. Den 

første på listen blir spilt.  
4. Hvis du har brukt DAB-radioen tidligere, høres den DAB-stasjonen du valgte sist når du endrer 

tilbake til DAB-modus. 
 

Menu-knapp 
Ved å bruke menu-knappen kan du konfigurere innstillingene for DAB-radioen.  
Trykk på “Menu”-knappen for å velge blant alternativene som vises. Trykk på “” og “” for å velge. 
○Manual Tune – manuelt søk 
○ Full Scan – Fullstendig søk 
○ DRC -  
○ Prune – fjerne ugyldige kanaler 
○ System– tilbakestilling til fabrikkinnstillingene 
 
 
●Full scan – fullstendig søk 
1.  Utfører et søk etter stasjoner fra kanal 5A til 13F. 
2. Trykk på og hold inne “Scan”-knappen for å utføre et fullstendig søk.  
 
●Manual tune – manuelt søk 
1.  Trykk på “Menu”-knappen til du kommer til “Manual tune”. 
2. Trykk på “Select” for å bekrefte. DAB-radioen begynner å søke manuelt. Følgende vises på 

skjermen: 
 
3. Trykk på “” og “” for å bla gjennom frekvensene. 
4. Enheten kan motta stasjonene automatisk på den tilgjengelige frekvensen. 
5. Hvis radioen finner noen kanaler på frekvensen, vises stasjonene. Trykk på “Select” for å se listen 

over stasjoner. 
6. Trykk på “Select” for å velge ønsket stasjon å lytte til. 
7. Gjenta 1-6 for å finne andre frekvenser. 
 



 

DRC  
Dynamic range kontroll forsterker svake lyder når du hører på radio i et støyende område. 
Denne funksjonen fungere kun på DAB. 
DRC OFF – ingen komprimering 
DRC High – Maks komprimering 
DRC Low – Medium komprimering 
 
Prune 
 
Fjerner ugyldig kanaler som ikke har dekning eller ikke sender lenger 
 
Innstillinger 
 
○ Time 
○ Backlight 
○ Languages 
○ Factory reset 
○ SW-version – programvareversjon 
 
DAB-radioen kan tilbakestilles til fabrikkinnstillingene når som helst. Når den er tilbakestilt, starter 
DAB-radioen med et fullstendig søk automatisk. 
1. Velg “Factory reset” 
2. Trykk på “Select” for å utføre tilbakestillingen. 
Merk: Når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, vil noe av den lagrede informasjonen gå tapt, for 
eksempel forhåndsinnstilte stasjoner og alarminnstillingene. 
 
●SW version 
1. Trykk på “” eller “” for å se programvareversjonen. 

 
Merk: For å gå ut av oppsettet, trykk på “MENU”-knappen. 

 

 

Sleep-knappen 
Med denne knappen kan du angi tidspunktet for når radioen 
skal slå seg av. 
1. Trykk på “Sleep”-knappen for å sjekke innstillingene. 
 
 

 
 
 



 

2. Hvis du vil angi et tidspunkt for når radioen skal slå seg av, trykk på og holde inne “Sleep”-tasten og 
bruk “” eller “”-tastene til å angi (OFF 10 30 60 90). Trykk deretter på “Select” for å bekrefte. 

 
 

 
3. Hvis du vil slå av tidspunktet for at radioen slår seg av automatisk, kan du gå inn i denne modusen 

igjen og velge (OFF).  

Alarms-knappen 
Med denne knappen kan du angi og kontrollere tidspunktet for alarm. 
1. Trykk på “Alarm1/2”-knappen for å bekrefte.  

 
 
Hvis du vil angi en pipetone, kan du velge mellom “TONE 1” og “TONE 2”. 

2. Du kan angi alarminnstillingene hvis du trykker på og holder inne “alarm 1/2” 
 
 
 

3. Du kan trykke på “” eller “” for å velge “OFF/Beep/DAB/FM” 
Du kan velge “Beep tone type 1 or 2” eller “DAB/FM preset station” slik at dette fungerer som 
alarmlyden. 
Merk: Hvis du velger DAB-lydkilde, men det ikke finnes DAB-stasjoner, gjelder standard pipetone. 

4. Etter at du har valgt lydtype, kan du angi alarmperioden som vist nedenfor: 
Daily – alarm hver dag 
Weekday: Monday->Friday – alarm fra mandag til fredag 
Weekend: Saturday -> Sunday – alarm i helgen 
Once – kun én gang 

5. Du kan angi “Hour”. Når tallet blinker kan du velge tidspunkt ved hjelp av “” eller “”. Trykk 
deretter på “Select” for å bekrefte. Deretter kan du angi minuttene – “Minute”. 

6. Velg ønsket tidspunkt ved hjelp av “”eller “”, og trykk deretter på “Select”. 
7. Du kan angi alarmvolumet ved å trykke på “” eller “”. 
8. Når du er ferdig med å stille inn tidspunktet, er alarmen aktiv. 
9.  For å slå av alarmen, trykk på alarmknappen igjen. 

Informasjonsvisningen 
Når du hører på DAB-radio, kan du endre informasjonen som vises på den andre linjen på 
LCD-skjermen. Kringkasterne sender ut flere typer informasjon som kan vises. Du kan endre 



 

informasjonen som vises ved å trykke på “INFO” når radioen er i DAB-modus eller FM 
RDS-stasjonsmodus. 
 
● Dynamic Label Segment (DLS) – 
Dette er rullerende tekst som leveres av kringkasteren. Informasjonen kan være navn på artist, sang 
eller DJ, eller radiostasjonens kontaktinformasjon. 

 
● frekvens – for eksempel 174,928 MHz 

 
● modellnavn 

 
● tid og dato – levert av kringkasteren 

 
● programtype (PTY) – viser stasjonsprogramtypen, for eksempel “popmusikk”. 
 
● lydformat – for eksempel stereo 192 Kpbs 
 

Bakgrunnsbelysning 
Bakgrunnsbelysning kan justeres i High, medium og low instilling i på modus, du kan også velge 
dimmet modus i High, medium og low 
 

Forhåndsinnstilte stasjoner 
Med forhåndsinnstillingsfunksjonen kan du lagre favorittstasjonene så du enkelt finner dem igjen. 
Radioen kan lagre opptil 10 DAB-radiostasjoner. 
1. Velg stasjonen du ønsker å lagre. 
2. Trykk på og hold inne knappen for forhåndsinnstilling (tall 1-10) for å velge stasjonen du vil lagre. 

3. LCD-skjermen viser meldingen “Preset X Saved”. Stasjonen er nå lagret på tallet du valgte.  

 

 

4. Spille av forhåndsinnstilte stasjoner 
Slik henter du den forhåndsinstilte radiokanalen fra minnet: 
1. Trykk på tallene (1-10) der de forhåndsinnstilte stasjonene er lagret. DAB-radioen vil spille av den 

forhåndsinnstilte stasjonen. 
2. Hvis du ikke har forhåndsinnstilt noen stasjon, vises meldingen “Preset X Free” på LCD-skjermen. 
 

Bruke FM-radioen 
1. Slå på radioen.  



 

2. Hvis den allerede er i standby-modus, trykk på Standby-knappen. 
3. Trykk på Mode-knappen til FM-modus vises på LCD-skjermen 

 
 
 

Menu-knappen 
I menyen kan du konfigurere innstillingene for DAB-radioen.  
Trykk på “Menu”-knappen for å velge følgende alternativer: 
○ Contrast – innstillinger for kontrast på LCD-skjermen 
○ Factory reset– tilbakestiller systemet til fabrikkinnstillingene 
○ Software version – programvareversjon 
 
Du kan trykke på “Select”-tasten for å velge formatene mono eller auto. 
Hvis radioen har mottatt stereosignal, spiller den av lyden i stereo. Hvis ikke spiller den av mono.  
 
● Informasjon om programvareversjon og tilbakestilling til fabrikkinnstillingene finner du under DAB 
ovenfor.  
 

Knappene for manuelt søk 
Med disse knappene kan du bytte stasjon 
1. Trykk på “”eller “”. 
2. Trykk på “” for å søke etter en frekvens i økende trinn på 0,05 MHz 
3. Trykk på “” for å søke etter en frekvens i synkende trinn på 0,05 MHz 
 

Knappene for autosøk 
Med disse knappene kan du søke etter FM-stasjoner automatisk. 
1. Trykk på “Scan”-knappen. Da vil radioen søke etter stasjoner i trinn på 0,05 MHz til den finner en 

stasjon. 
2. For å stoppe et autosøk, kan du trykke på “”eller“” igjen. 
 

 

Informasjon 
Hvis du trykker på “INFO”-knappen endres informasjonen som vises på den andre linjen på 
LCD-skjermen når du lytter til en FM-radiostasjon. 
I FM-modus mottar radioen Radio Data System-informasjon (RDS). RDS-informasjon inkluderer: 
● informasjon 
● lydformat 
● programtype (PTY) – viser programtypen på stasjonen, for eksempel “popmusikk” 
● radiotekst – rullerende tekst som leveres av kringkasteren 



 

Informasjonen kan være artistnavn eller musikktittel, navn på DJ eller kontaktinformasjon til 
radiostasjonen. 
● gjeldende tid og dato. 
 

Forhåndsinstilte stasjoner 
Med funksjonen for forhåndsinstilling kan du lagre favorittstasjonene dine så de er enkle å finne igjen. 
Med denne funksjonen kan du lagre opptil 10 FM-radiostasjoner. 
Dette gjøres på samme måte som beskrevet under DAB ovenfor. 
 

Spille av forhåndsinnstilte stasjoner 
Dette gjøres på samme måte som beskrevet under DAB ovenfor. 
 
 
 
Tiny Audio distribueres av TT Micro AS – www.ttmicro.no – post@ttmicro.no 

http://www.ttmicro.no/

