
00054895 
(DIT1010BT) 

Instrucțiuni de utilizare 

Radio Digital 



Date tehnice 

Receptor radio 
FM   DAB  DAB+   Bluetooth  Podcasturi  Internet    Spotify

Bluetooth WiFi 2.4GHz (b/g/n) / 5GHz (a/n), Bluetooth 4.2 

Afişaj TFT color de 3,2" (8,12 cm). 

Criptare WEP, WPA, WPA2, WPS 

Frecvențele DAB 174.928 - 239.200 MHz 

Frecvențele FM 87.5 - 108 MHz 

Intrare curent Sursa de alimentare 6 V 500mA cu comutare 

Consumul de energie Operațiune 
max. 

Standby 
Mod non-rețea < 1W3 W

Mod de rețea < 2W 

Conexiuni Ieșire de linie, Ieșire optică, Port de actualizare 

Favorite 
DAB / DAB+: 20 IR: 20 FM: 20 Spotify 

Connect:10 

Codec 
IR: MP3, WMA, ADTS, DAB: MP2, AAC 
MPEG-DASH 

Limbi UI 
Engleză, germană, daneză, finlandeză, franceză, italiană, olandeză, norvegiană, 

poloneză, portugheză, spaniolă, suedeză, turcă 

Conținutul ambalajului 
DIT1010BT, antenă telescopică, cablu RCA, telecomandă, baterii, ghid de 

pornire rapidă 



Spotify Connect 

Utilizați telefonul, tableta sau computerul ca telecomandă pentru 
Spotify. Accesați spotify.com/connect pentru a afla cum 
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G Instrucțiuni de utilizare 

Butoane și afișaje 

A: Partea frontala radio 

1 
Butonul [MENIU/SETĂRI] 

Acces direct la setări / meniu 

2 

butonul [MODE] 

Schimbați modul de operare 

(FM, DAB+, Bluetooth, 

podcasturi, Internet, Spotify 

Connect) 

3 
Butonul [HOME] 

Înapoi la ecranul de redare 

4 
butonul [ÎNAPOI] 

Înapoi un post 

5 
butonul [PRESET] 

Salvați / accesați favorite 

6 
butonul [INFO] 

Afișează informații suplimentare 

7 Ecran 

8 
Receptor cu infraroșu 

Senzor pentru telecomandă 

9 

[PUTERE/VOLUM/ENTER/ 

NAVIGARE] 

Comutator pornit/oprit, control 

volum, confirmare selecție, 

navigare 

B: Spate radio 

10 Sursa de alimentare 

11 Priză de ieșire 

12 Ieșire optică 

13 Actualizați portul 

14 Antenă* 

Nota 

* Acest radio are o antenă schimbabilă. Puteți utiliza o antenă activă sau pasivă echipată cu o conexiune coaxială.
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Nota 

Butoanele marcate cu ** nu au nicio funcție la acest 

model de tuner. Vă rugăm să rețineți că nu toate 

funcțiile pot fi disponibile pentru produsul pe care l-ați 

achiziționat, deoarece gama de funcții este 

întotdeauna determinată de caracteristicile produsului 

dvs. 

C: Telecomandă 

1 [ ] 
Comutator pornit/oprit 

Apasa ≙ [volum -/+]/ [ ] 

2 [ ] Mut 

3 [IR] 
Acces direct la modul radio pe 

Internet ≙ [mod] 

4 [DAB] Acces direct la modul DAB ≙ 
[mod]** 

5 [FM] Acces direct la modul FM ≙ 
[mod] 

6 [AUX] 
Acces direct la modul Aux în 

≙ [mod]** 

7 [ ] Setări de iluminare de fundal ** 

8 [MEDIA] 
Acces direct la modul MEDIA ≙ 
[mod]** 

9 [MOD] 
Schimbați modul de operare 

(radio prin internet, DAB, FM, 

Spotify Connect, podcasturi, Aux 

in ≙ [mod] 

10 [ ] Setările egalizatorului 

11 [ALARMA] 
Acces direct la setările alarmei ≙ 
[alarma] 

12 [SOMN] Setări pentru amânare 

13 [AMANARE] Se activează amânarea 

14 [MENIU] Acces direct la meniu ≙ 
[meniu] 

15 [I◄◄] 
Piesa anterioară (mod: Spotify 
Connect, podcasturi, BT) 

16 [►►I] 
Piesa următoare (mod: Spotify 
Connect, podcasturi, BT) 

17 Butoane de 
navigare 

▲ Sus/ ▼ Jos / ◄ Înapoi un 

nivel post ≙ inapoi] / ► Inainte /
Confirma ≙ Apasa
introduceți/navigați]/[OK] 

18 [OK] Confirma ≙ Apasa [introduceti/ 
navigheaza] 

19 [◄◄]
Rewind (mod: Spotify 
Connect, podcasturi) 

20 [►► ] 
Derulare rapidă înainte 
(mod: Spotify Connect, 
podcasturi) 

21 
Butoane 

de volum [+]/[-] 
Control volum   ≙ Apasa 
[volum-/+]/ [ ] 

22 
Butoane 

favorite [+]/[-] 
Selectare din lista de favorite 

23 [ ] 
Porniți/Opriți redarea (mod: 
Spotify Connect, podcasturi, 
BT, Aux in) 

24 [ ] Înapoi un nivel de meniu ≙ 

[inapoi] 

25 
Number 

buttons 
Acces direct la / 
salvare favorite 

26 [FAVORITE] Listează / salvează 
favorite 

27 [INFO] Afișează suplimentar 

28 informații ≙ [info]** 

29 Modul redare CD** 
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Structura meniului

Meniu 
principal* Internet Radio 

Podcast-uri 

Spotify 

DAB 

FM 

Bluetooth 

Somn

Alarme 

   Setarile sistemului**

   Lista posturi 

Setari sistem** 

Meniu principal* 

Lista Podcast-uri 

Setari sistem** 

Meniu principal* 

Setari sistem** 

Meniu principal* 

Lisa posturi 

Scan 
Prune invalid 

DRC 

   Ordinea posturilor 

Setari sistem** 

Meniu principal* 

Setarea scanării 

Setare audio 
Setari sistem** 

Meniu principal* 

Setari Bluetooth 
Detalii  

Setari sistem** 

Meniu principal* 

Alarma 1 

Alarma 2 

Istorie 

Cautare

Locatie 

Popular 

Caută 

Popular 

Locatie 

Discover 

DRC tare 

DRC incet 

DRC oprit 

Alfanumeric 

Ansamblu 

Valid 



6 

Setarile sistemului** 

Egalizator 

Normal 

Flat 

Jazz 

Rock 

Film 

Classic 

Pop 

Stiri 

My EQ 

Configurarea profilului meu EQ 

Retea 

Expert de rețea 

Configurare PBC Wlan 

Vizualizați setările 

Setări manuale 

Configurare PIN NetRemote 

Ștergeți setările de rețea 

Păstrați rețeaua conectată 

Timp/Data 

Setați ora/data 

Actualizare automată 

Setați formatul 

Actualizare de la DAB 

Actualizare de la FM 

Actualizare din rețea 

nicio actualizare 

Setați fusul orar 

Economie de lumina 

Limba 

Resetare din fabrică 

Actualizare de software 

Asistentul de configurare 

Setarea de verificare automată  

Verifica acum 

Informatii 

Politica de Confidențialitate 

Iluminare de fundal 

Tema de culoare 

Auto-standby 
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Vă mulțumim că ați ales un produs Hama. Fă-ți timp și 
citește complet următoarele instrucțiuni și informații. Vă 
rugăm să păstrați aceste instrucțiuni într-un loc sigur 
pentru referințe ulterioare. Dacă vindeți dispozitivul, vă 
rugăm să transmiteți aceste instrucțiuni de utilizare noului 
proprietar. 

1. Explicația simbolurilor și notelor de avertizare

2. Conținutul pachetului

• Radio digital DIT1010BT

• Antenă telescopică

• Unitate de alimentare

• Ieșire stereo Cinch L/R

• Telecomandă

• 2 x baterii AAA

• Aceste instrucţiuni de utilizare

Instructiuni de siguranta 

• Produsul este destinat exclusiv utilizării private, 
necomerciale. 

• Nu utilizaţi produsul în imediata apropiere a 
radiatoarelor, a altor surse de căldură sau în lumina 
directă a soarelui. 

• Folosiți articolul numai în condiții climatice moderate.

• Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost 
prevăzut. 

• Nu folosiți produsul într-un mediu umed și evitați
stropirea cu apă. 

• Fii atent. Volumele mari pot perturba sau interfera cu
mediul înconjurător.

• Protejați produsul de murdărie, umiditate și 
supraîncălzire și utilizați-l numai în încăperi uscate.

• Ca și în cazul tuturor produselor electrice, acest 
dispozitiv nu trebuie ținut la îndemâna copiilor.

• Copiii nu trebuie să se joace cu dispozitivul. Curățarea și 
întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii 
fără supraveghere. 

• Nu utilizaţi produsul în zone în care produsele 
electronice nu sunt permise.

• Fii atent. Volumele mari pot perturba sau interfera cu
mediul înconjurător.

• Nu scăpați produsul și nu-l expuneți la șocuri majore.

• Nu utilizați produsul în afara limitelor de putere 
specificate în datele tehnice.

• Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor
din cauza riscului de sufocare.

• Aruncaţi imediat materialul de ambalare în conformitate
cu reglementările locale aplicabile.

• Nu modificați dispozitivul în niciun fel. Procedând astfel,
se anulează garanția.

• Risc de electrocutare

• Nu deschideți dispozitivul și nu continuați să îl 
utilizați dacă este deteriorat.

• Nu utilizaţi produsul dacă adaptorul AC, cablul 
adaptor sau cablul de alimentare este deteriorat.

• Nu încercaţi să reparaţi sau să reparaţi singur 
produsul. Lăsați orice lucrare de service în seama 
experților calificați.

Nota 

Acest simbol este folosit pentru a indica informații 
suplimentare sau note importante. 

Avertizare  
Acest simbol este folosit pentru a indica instrucțiuni de siguranță 
sau pentru a vă atrage atenția asupra pericolelor și riscurilor 
specifice. 

Risc de electrocutare 

Acest simbol indică un risc de electrocutare prin 
atingerea pieselor produsului care poartă tensiune 
periculoasă.
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 Pregătirea telecomenzii pentru utilizare 
Deschideți capacul compartimentului bateriei. Acesta 
poate fi găsit pe spatele telecomenzii și poate fi deschis 
prin glisare în direcția indicată. Livrarea include două 
baterii AAA care trebuie introduse în compartimentul 
pentru baterii pentru ca telecomanda să funcționeze. 
Când introduceți bateriile, asigurați-vă că acestea sunt 
introduse cu polaritatea corectă. Polaritatea relevantă (+ 
/ -) este marcată în interiorul compartimentului bateriei. 
Conexiune la rețea/ Pregătirea conexiunii la 
Internet 
Puteți integra acest radio într-o rețea. Pentru a primi radio 
prin Internet, este necesară o conexiune la Internet în 
această rețea. 

Conexiune WLAN (rețea fără fir) 
• Asigurați-vă că routerul este pornit, funcționează corect

și că există o conexiune la Internet.
• Activați funcția WLAN a routerului.
• Pentru a asigura funcționarea corectă a conexiunii dvs. 

WLAN, urmați instrucțiunile de utilizare ale routerului.
• Apoi procedați așa cum este descris la punctul 5, 

„Noțiuni introductive”.

3. Informations and notes before getting started 5. Noțiuni de bază

Nota 

• Pentru o recepție optimă, asigurați-vă că antena 
este complet extinsă și verticală.

• Încercați diferite poziții, dacă este necesar, pentru
a obține cea mai bună recepție.

Note 

A detailed description of the UNDOK app and all of its
functions can be found in our UNDOK guide at:

www.hama.com -> 00054895 ->Downloads 

Notă - optimizarea recepției 

Acest produs are o conexiune de antenă pentru 
antene externe cu o conexiune coaxială. O antenă 
adecvată care permite recepția DAB, DAB+ și FM este 
inclusă în volumul livrării. Alternativ, puteți utiliza o 
antenă activă sau pasivă pentru a îmbunătăți recepția 
sau pentru a o adapta la cerințele dumneavoastră 

Vă rugăm să rețineți: 

• Trageţi întotdeauna complet antena afară.

• Vă recomandăm să reglați antena pe verticală pentru a 
asigura o recepție optimă.

Avertisment – Baterii 

• Când introduceţi bateriile, reţineţi polaritatea corectă 
(marcajele + şi -) şi introduceţi bateriile corespunzător. 
Nerespectarea acestui lucru poate duce la scurgerile sau 
explozia bateriilor. 

• Utilizaţi numai baterii (sau baterii reîncărcabile) care
corespund tipului specificat. 

• Înainte de a introduce bateriile, curăţaţi contactele bateriei şi
contactele polare. 

• Nu permiteți copiilor să schimbe bateriile fără supraveghere.

• Nu amestecați baterii vechi cu noi, sau baterii de diferite tipuri
sau de la diferiți producători. 

• Scoateți bateriile de pe produsele care nu sunt utilizate 
pentru o perioadă lungă de timp (cu excepția cazului în care
acestea sunt ținute pregătite pentru o urgență). 

• Nu scurtcircuitați bateriile.

• Nu încărcaţi bateriile.

• Nu ardeți bateriile.

• Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor.

• Nu deschideți, deteriorați sau înghițiți niciodată bateriile și nu
le lăsați să pătrundă în mediul înconjurător. Ele pot conține 
metale grele toxice, dăunătoare mediului. 

• Scoateți bateriile uzate din produs și aruncați-le fără 
întârziere. 

• Evitați depozitarea, încărcarea sau utilizarea dispozitivului la 
temperaturi extreme și presiune atmosferică extrem de 
scăzută (de exemplu, la altitudini mari) 

http://www.hama.com/
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5.1 Note generale despre utilizare 

5.1.1 Pornire/Oprire / Standby 

• Apasa [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)
pentru a porni radio-ul.

• Tine apsat [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]
(9) timp de 3 secunde pentru a opri radio-ul (standby).

• Pentru a opri complet dispozitivul, deconectați-l de la 
sursa de alimentare.

5.1.2 Navigare și butoane 

• După ce apăsați un buton de comandă rapidă, 
navigați prin elementele din meniu.

• Selectați elementele individuale de meniu apasand 
[POWER/ VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9).

• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/
ENTER/NAVIGATE] (9).

5.1.3 Reglarea volumului / dezactivare 

•  Dați volumul mai tare (dreapta) sau mai incet (stânga) 
rotind [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9).

•  Apasa   pe telecomandă pentru a opri tunerul.
•  Apasa   din nou pe telecomandă pentru a 

reseta volumul la valoarea de dinainte sa fie dat 
pe mute.

5.2 Conectare și pornire 

Odată ce produsul a fost conectat la rețea, are loc 
inițializarea. Tunerul este pornit. 

Pentru a vă ajuta cu configurarea pentru prima dată a 
tunerului, este furnizat un asistent de configurare. 
5.3 Note generale despre utilizare

• Conectați sursa de alimentare la priza (1) de pe spatele 
tunerului. 

• Conectați cablul de rețea la o priză de rețea instalată 
corespunzător și ușor accesibilă. Așteptați până când 
tunerul s-a inițializat complet.

• Apasa [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)
pentru a porni tunerul.

Avertizare 

• Utilizați produsul numai de la o priză care a fost
aprobată pentru dispozitiv. Priza trebuie instalată
aproape de produs și trebuie să fie ușor accesibilă. 

• Deconectați produsul de la sursa de alimentare
folosind comutatorul Pornit/Oprit – dacă acesta nu
este disponibil, deconectați cablul de alimentare de la
priză. 

• Dacă utilizați o priză multiplă, asigurați-vă că
consumul total de energie al tuturor dispozitivelor 
conectate nu depășește capacitatea maximă a prizei.

• Dacă nu veți folosi produsul pentru o perioadă
prelungită, deconectați-l de la rețea.

Notă – pornire pentru prima dată 

• Asistentul de configurare pornește automat când 
dispozitivul este pornit pentru prima dată.

• Limba utilizată implicit este engleza.

Note despre 
utilizare 

• Aceste instrucţiuni de utilizare se referă întotdeauna la 
operarea utilizând comenzile de pe dispozitiv. Funcțiile 
care sunt utilizabile numai de aplicație sau de 
telecomandă sunt explicate separat.

• Pentru informații despre butoanele de pe 
telecomandă și funcțiile acestora (≙) care corespund
butoanelor de control de pe dispozitiv, consultați 
Comenzile și afișaje. [OK] și butonul de navigare ►
de pe telecomandă corespund apăsării 
[POWER/VOLUME/ ENTER/NAVIGATE] (9).

• Butonul de navigare ◄de pe telecomandă
corespunde [ ] (     4) pe partea din fața.

• Butoanele de navigare ▲ / ▼ corespund butonului 

[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) la stânga și 
la dreapta pe partea din față a tunerului.

• Când trebuie făcută o selecție între elementele de 
meniu (cum ar fi DA sau NU), cea selectată în prezent
are o umplere de fundal de culoare deschisă.

• În meniurile care oferă o varietate de opțiuni diferite 
(cum ar fi Egalizator, Actualizare și așa mai 
departe), opțiunea selectată în prezent este marcată 
cu #.
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Introducerea parolelor, termenilor de căutare și așa 
mai departe. 
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) 

pentru a selecta fiecare număr și/sau literă individual și confirmați 
selecția apăsând pe [POWER/VOLUME/ENTER/
NAVIGATE] (9).

• Pentru a face corecții, selectați [BKSP / <-] și confirmați.
Ultima intrare efectuată este ștearsă.

• Pentru a anula introducerea, selectați [CANCEL] și 
confirmați.

• Odată ce introducerea este completă, selectați [OK] și 
confirmați pentru a finaliza.

Informații suplimentare 
În funcție de modul de funcționare și stațiile disponibile, 

apăsând [ ] (6) afișează informații suplimentare: 

•Descriere
Indică postul de radio, programul curent, conținutul,
subiectele etc.
• Gen 
Este afișat genul (stilul muzical) al postului.
• Fiabilitate / puterea semnalului
• Rata de biți 
Este afișată rata de biți digitală recepționată curent a
stației recepționate. 
• Informații despre canal
• Ora curentă
• Data de azi

Configurare inițială 

Când este conectat pentru prima dată la sursa de 
alimentare, este afișată o listă de limbi disponibile 
pentru meniu. Procedați după cum urmează 

setați limba dorită:

Asistentul de configurare 
Odată ce o limbă a fost setată, prima configurare poate fi 
efectuată prin intermediul asistentului de configurare (DA)/sau 
omis (NU): 

DA  

NU 

Limba dorită, de 
exemplu germana) 

Notă – Pornirea cu sau fără asistentul de 
configurare 

• Vă recomandăm să utilizați asistentul de configurare 
(DA) pentru o instalare rapidă și ușoară (setarea orei, 
datei, conexiunii la internet etc.). 

• Dacă oricum doriți să omiteți configurarea cu asistentul 
de configurare, alegeți NU. Toate setările configurate 
de expertul de configurare pot fi configurate sau 
modificate individual în meniul Setări sistem. Alternativ, 
puteți reporni asistentul de configurare în orice moment.

• Apoi, alegeți DA sau NU pentru a defini dacă asistentul
de configurare trebuie sau nu să pornească automat 
data viitoare când tunerul este pornit. Sunteți în meniul 
principal. 
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Data/Ora 

Format 12/24 de ore 

Actualizare automată 
• Actualizare de la DAB/FM

Dacă este activată reglarea automată a orei și 
datei, dispozitivul primește informații despre 
ora și data de la post prin intermediul rețelei 
radio FM/DAB/DAB+. Acesta este cel mai bun 
mod de a vă asigura că ceasul va funcționa 
cu acuratețe și alarma se va declanșa la ora
corectă, chiar și după întreruperile de curent.

• Actualizare de pe Internet
Alegeți această opțiune pentru a seta automat 
ora și data prin conexiunea la Internet. Setați, 
de asemenea, fusul orar al locației dvs. curente 
și, dacă doriți, activați (ON) reglarea automată 
între ora de vară și cea de iarnă.

• Nicio actualizare
Ora și data (ZZ-LL-AAAA) trebuie setate manual;
nu are loc calibrare automată 

Expert de rețea – Configurarea conexiunii 
la rețea 

Odată ce expertul de rețea s-a terminat, expertul de 
configurare este și el. Afișajul arată un mesaj în acest 
sens. 
Confirmați finalizarea apăsând [POWER/VOLUME/ 
ENTER/NAVIGATE] (9), pentru a merge la meniul 
principal. 

6. Conexiuni

6.1 Conexiune prin Optical-OUT 

Puteți conecta difuzorul la tuner prin intermediul ieșirii audio 
digitale, de exemplu, și puteți reda semnalele audio ale 
acestuia prin difuzor. 

• Pentru redare prin conexiunea audio optică, conectați un 
cablu de semnal optic la ieșirea audio optică a radio-ului 

(12) și intrarea audio optică a difuzorului.

Apasa [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru 
a porni tunerul. 

• Semnalul audio al tunerului este acum transmis prin 
difuzor. 

• Conexiune prin LINE OUT
Puteți conecta difuzorul la tuner prin intermediul ieșirii audio 
analogice, de exemplu, și puteți reda semnalele audio ale 
acestuia prin difuzor. 

•  

• Pentru redare prin conexiunea audio analogică, conectați 
un cablu RCA de 3,5 mm la ieșirea audio analogică a 
tunerului (11) și la intrarea audio analogică a difuzorului. 

• Apasa [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)
pentru a porni radio-ul.

• Semnalul audio al radio-ului este acum
transmis prin difuzor. 

Nota 

• Opriți tunerul înainte de a conecta un dispozitiv la 
acesta.

• Înainte de conectare, scoateți capacele de siguranță 
de la ambele capete ale cablului de semnal optic.

• Nu îndoiți și nu striviți cablul.

Notă – Trimitere la o altă parte a 
acestor instrucțiuni de utilizare 

Deoarece acest capitol este extins, vă rugăm să urmați 
instrucțiunile din secțiunea 16.2.1 Expert rețea – 
Configurarea conexiunii la Internet / Căutare 

Nota 

• Conexiunile care sunt stabilite prin intermediul unui 
cablu de semnal optic sunt mai puțin afectate de 
interferențe electrice sau magnetice decât 
conexiunile care sunt stabilite printr-un cablu audio 
de 3,5 mm.

Nota 

• Opriți tunerul înainte de a conecta un dispozitiv la 
acesta.

• Nu îndoiți și nu striviți cablul.
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7. Meniul principal / moduri

Acest dispozitiv acceptă recepția radio prin Internet, 
DAB/DAB+ și FM. 

Meniul principal conține diferitele moduri de operare, 
precum și alte opțiuni care sunt explicate separat în 
următoarele capitole: 

7.  Internet radio
8. Podcasturi
9. Spotify Connect
10. DAB / DAB+
11. FM
12. Bluetooth
13. Setări de sistem
Selectați dintre modurile de operare disponibile 
apăsând repetat       [ ] (2).
În timpul redării, modul de operare curent apare în partea 
din stânga sus a ecranului..

8. Internet radio

 Din meniul principal sau după apăsare [ ] (2) repetata, 
activați modul (radio prin internet) pe tuner. 

 Alternativ, apăsați [IR] de pe telecomandă pentru a 
comuta direct la acest mod de operare. 

8.1 Căutare stație 

 Radio-ul oferă diverse moduri de căutare a posturilor. 

• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)
pentru a naviga prin funcțiile de căutare individuale și opțiunile 
acestora.

•  După ce aţi găsit un post care vă place, confirmaţi 
apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] 
(9). Tunerul începe redarea postului selectat.

8.1.1 Căutați după țară sau regiune 

Pentru a căuta o stație după continent, țară și regiune, 
procedați după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaa [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Lista stații”.
• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Țări”. 
Confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/ NAVIGATE] (9).

După ce ați restricționat rezultatele la o anumită țară sau 
regiune, selectați un post din lista completă sau dintr-o listă 
sortată după gen. 

8.1.2 Căutare după gen 

Pentru a căuta un post de un anumit gen sau subiect, 
procedați după cum urmează: 
• apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Lista
stații”.

• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/
ENTER/NAVIGATE] (9).

• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]
(9) pentru a naviga la elementul de meniu 
„Descoperire”. Confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/ NAVIGATE] (9).

După ce ați restricționat rezultatele la un anumit gen, 
selectați un post dintr-o listă cu toate posturile disponibile 
sau dintr-o listă preselectată sau dintr-o listă sortată după 
țară. 

8.1.3 Cauta dupa nume 

Dacă știți numele postului dorit, îl puteți căuta direct: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Lista stații”.
• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Căutare”. 
Confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/ NAVIGATE] (9).

Introduceți numele complet sau o parte a acestuia în 
ecranul de introducere și selectați [OK] pentru a începe 
căutarea. Primiți o listă cu toate posturile disponibile ale 
căror nume conțin cheia de căutare. 
8.1.4 Statii populare 

Puteți găsi o selecție a celor mai populare stații, după cum 
urmează: 
• Apasa  [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.

Nota 

Dacă este necesar, este posibil să schimbați furnizorul 
pentru a face disponibile toate caracteristicile și funcțiile 
produsului.
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• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]
(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Lista stații”.

• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/
ENTER/NAVIGATE] (9).

• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]
(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Popular” și pentru a
selecta postul preferat.

8.1.5 Posturi locale 
Pentru a căuta posturi din propria țară (țara în care se află 
în prezent tunerul), procedați după cum urmează: 
Apasa [ ] (1) to access the Settings menu. 

• Use [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)
pentru a naviga la elementul de meniu „Lista stații”.

• Confirmați selecția apăsând pe [POWER/VOLUME/
ENTER/NAVIGATE] (9).

• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) 
pentru a naviga la elementul de meniu „Local <Country>”. 
Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/
NAVIGATE] (9).

• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]
(9) pentru a naviga la stația preferată.

Puteți filtra această listă locală după gen sau puteți selecta 
un post din lista completă sau puteți selecta dintr-o listă 
preselectată. 

8.2 Favorite (locale) 

Puteți salva până la 20 de posturi preferate pentru acces 
rapid și direct. 

8.2.1 Atribuirea butoanelor de comenzi rapide favorite 

• Setați postul pe care doriți să îl salvați într-un slot de 
memorie preferat. 

• Odată ce stația este redată, apăsați și mențineți apăsat 
butonul de comandă rapidă relevant timp de 
aproximativ 3 secunde. 

• Selecția va fi confirmată de afișajul afișând „Program 
(1-4, în funcție de butonul de comandă rapidă) salvat”. 

• • În timpul redării, slotul de memorie preferat este afișat 
în partea de jos a ecranului. 

8.2.2 Apelarea butoanelor de comenzi rapide favorite 

Pentru a apela un post memorat, apăsați butonul 
de comandă rapidă corespunzător. 
8.2.3 Atribuirea listei de favorite (1-20) 

• Setați stația pe care doriți să o salvați într-un slot de 
memorie preferat.

• Dacă stația este în redare, apăsați și mențineți
apăsat [ ] (5) pentru aprox. 3 secunde până 
când se deschide lista de Favorite.

• Navigați la slotul de memorie preferat și confirmați 
selecția apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/
NAVIGATE] (9).

• Selecția va fi confirmată de afișajul care arată „Program
(1-20, în funcție de slotul de memorie) salvat”.

8.2.4 Apelarea unui post din lista de favorite (1-20) 

• Apasa [ ] (5) pentru a apela lista de favorite.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la postul preferat și confirmați 
selecția apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/
NAVIGATE] (9).

Nota 

Favoritele nu pot fi șterse. Dacă toate cele 20 de sloturi 
de memorie ale stației sunt umplute și doriți să salvați o 
nouă stație, alegeți unul dintre sloturile ocupate. Postul 
din acest slot va fi suprascris cu noua stație. 

Nota 

Înlocuiți substituentul <Country> cu țara în care vă aflați în 
prezent. 
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9. Podcasturi

Podcasturile sunt programe pe diverse subiecte și includ, 
de exemplu, talk-show-uri, știri și multe altele. 
Podcasturile pot fi descărcate de pe Internet. 

În mod normal, există aproximativ 10.000 de programe 
disponibile. Similar posturilor de radio, tunerul face 
posibilă filtrarea unui număr mare de podcasturi sau 
căutarea în întreaga bază de date pentru un rezultat 
potrivit. 

Din meniul principal sau după apăsare  (2) in mode 
repetat, activați modul Podcasturi pe tuner: 

9.1 Căutare podcast 

9.1.1 Căutați după țară sau regiune 

Pentru a căuta un podcast după continent, țară și 
regiune, procedați după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Lista podcasturi”.
• Confirmați selecția apăsând pe [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)

pentru a naviga la elementul de meniu „Țări” și selectați postul 
preferat.

După ce ați restricționat rezultatele la o anumită țară sau 
regiune, selectați un post din lista completă sau dintr-o listă 
sortată după gen. 

9.1.2 Căutare după format (subiecte sau categorii) 

Pentru a căuta un podcast după continent, țară și 
regiune, procedați după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Lista podcasturi”.
• Confirmați selecția apăsând pe [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)

pentru a naviga la elementul de meniu „Descopera” și selectați 
postul preferat.

9.1.3 Cauta dupa nume 

Dacă cunoașteți numele podcastului dorit, îl puteți căuta 
direct: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)

pentru a naviga la elementul de meniu „Lista podcasturi”.
• Confirmați selecția apăsând pe [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) 

pentru a naviga la elementul de meniu „Cauta” și selectați postul
preferat.

Introduceți numele complet al podcastului sau o parte a 
acestuia în ecranul de introducere și selectați [OK] 
pentru a începe căutarea. Primiți o listă cu toate 
podcasturile disponibile ale căror nume conțin cheia de 
căutare. 
9.2 Favorite (locale) 

Puteți salva până la 20 de posturi preferate pentru acces 
rapid și direct. 

9.2.1 Atribuirea listei de favorite (1-20) 

• Setați stația pe care doriți să o salvați într-un slot de 
memorie preferat.

• Dacă stația este în redare, apăsați și mențineți
apăsat [ ] (5) pentru aprox. 3 secunde până 
când se deschide lista de Favorite.

• Navigați la slotul de memorie preferat și confirmați 
selecția apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/ 
NAVIGATE] (9).

• Selecția va fi confirmată de afișajul afișând „Program (1-
20, în funcție de slotul de memorie) salvat”.

9.2.2 Apelarea unui post din lista de favorite (1-20) 

• Apasa [ ] (5)pentru a apela lista de favorite.
• Folosiți[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGA

TE] (9) pentru a naviga la postul preferat și confirmați 
selecția apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/
NAVIGATE] (9).

Nota 

Favoritele nu pot fi șterse. Dacă toate cele 20 de sloturi 
de memorie ale stației sunt umplute și doriți să salvați o 
nouă stație, alegeți unul dintre sloturile ocupate. Postul 
din acest slot va fi suprascris cu noua stație. 
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10. Spotify

Spotify Connect vă oferă acces la milioane de melodii. Le 
puteți asculta pe tuner, din mers folosind smartphone-ul 
sau pe computer sau smartphone. 

Cerințe: 
• Trebuie să aveți aplicația Spotify instalată pe dispozitivul 

Android sau iOS.
•  Poate fi descărcat din Play Store sau Apple App Store.

Odată instalată aplicația, porniți-o și conectați-vă la 
contul dvs. (sau, dacă nu aveți un cont, înregistrați unul 
nou). 

•  Veți avea nevoie de un cont Spotify (consultați 
www.spotify.de pentru mai multe informații). 

•  Tunerul trebuie să fie în aceeași rețea ca și dispozitivul 
Android sau iOS cu aplicația Spotify instalată.

Utilizare: 
• În aplicația Spotify, începeți redarea unei liste de redare 

sau a unei piese ca de obicei.
• Sunt afișate informațiile obișnuite de redare, cum ar fi 

coperta albumului, melodia etc.
• În marginea de jos a ecranului, sigla Spotify Connect

  este afișat lângă Dispozitive disponibile. 
• Alege Dispozitive disponibile pentru a accesa o 

prezentare generală a tuturor dispozitivelor disponibile în 
rețea. 

• Selectați tunerul. Sunetul este acum redat pe radio.
Odată ce conexiunea a fost stabilită, logo-ul Spotify 
Connect  iar denumirea dispozitivului sunt afișate în 
verde.

După conexiunea inițială cu succes: 
Din meniul principal sau după apăsare   [ ] (2) în mod repetat, 
activați modul Spotify (Spotify Connect) pe tuner: 

• Apasa [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) ( [
] de pe telecomandă) pentru a începe redarea.

Alternativ, puteți controla și tunerul - de ex. săriți la o altă piesă 
sau reglați volumul - folosind telecomanda, aplicația sau 
aplicația Spotify. 

11. Radio D i g i t a l (DAB/DAB+)

Tunerul primește toate frecvențele radio digitale stabilite în 
intervalul de la 174 MHz la 240 MHz (banda III, canalul 5A 
la 13F). 
Din meniul principal sau după apăsare  [ ] (2) în mod repetat, 
activați modul de operare DAB (radio DAB) pe tuner. 

Alternativ, apăsați [DAB] de pe telecomandă pentru a 
comuta direct la acest mod de operare. 
11.1 Căutare / Căutare automată 

Căutarea automată a canalelor DAB scanează banda 
DAB III pentru posturi disponibile. După căutarea 
postului, toate posturile fără interferențe sunt salvate în 
ordine alfabetică. 

În stații, lista a ? este afișat în fața numelor stațiilor 
posturilor găsite în timpul unei scanări anterioare, dar 
care nu pot fi recepționate în prezent. 

Căutarea automată a postului DAB începe automat când 
modul DAB este pornit pentru prima dată; este indicat 
prin Scanare... și o bară de stare pe afișaj. 
Dacă doriți să începeți din nou căutarea, procedați după 
cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)

pentru a naviga la elementul de meniu „Scanare completă”.
• Confirmați selecția apăsând pe [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Așteptați până la finalizarea procesului de căutare.
• Posturile disponibile sunt acum afișate în lista de posturi.
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11.2 Lista posturilor 

Puteți apela oricând lista posturilor în modul DAB. Pentru a 
face acest lucru, procedați după cum urmează: 

•  Apasa [   ] (4) în timpul redării pentru a naviga prin 
posturile disponibile în ordine alfabetică crescătoare 
folosind [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9).

•  Confirmați selecția apăsând pe [POWER/VOLUME/
ENTER/NAVIGATE] (9).

•  Dispozitivul începe redarea automat.

11.3 Editați lista de posturi 

Pentru a elimina posturile care nu se află în prezent în zona 
de recepție, din lista de posturi, procedați după cum 
urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)

pentru a naviga la elementul de meniu „Ștergeți posturile 
inactive”.

• Confirmați selecția apăsând pe [POWER/VOLUME/
ENTER/NAVIGATE] (9).

IDacă răspundeți DA, atunci toate posturile indisponibile 
momentan vor fi șterse din lista de posturi.

11.4 Favorite (locale) 

Puteți salva până la 20 de posturi preferate pentru acces 
rapid și direct. 

11.4.1 Atribuirea listei de favorite (1-20 

• Setați stația pe care doriți să o salvați într-un slot de 
memorie preferat.

• Dacă stația este în redare, apăsați și mențineți
apăsat [ ] (5) pentru aprox. 3 secunde până 
când se deschide lista de Favorite.

• Navigați la slotul de memorie preferat și confirmați 
selecția apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/ 
NAVIGATE] (9).

• Selecția va fi confirmată prin afișarea „Program (1-
20, în funcție de slotul de memorie) salvat”.

11.4.2 Apelarea unui post din lista de favorite (1-20) 

• Apasa [ ] (5) pentru a apela lista de favorite.
•  Folosiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru

a naviga la postul preferat și confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/ NAVIGATE] (9).

11.5 DRC (controlul intervalului dinamic) 

Unele posturi de radio din rețea DAB acceptă o funcție de 
control al volumului care are efect activ în timpul redării. 
Dacă volumul crește brusc, DRC îl reduce automat. Dacă 
volumul devine brusc mai mic, DRC îl ridică automat. Același 
lucru se întâmplă atunci când redarea este brusc silențioasă. 
Tunerul crește apoi din nou volumul. 

DRC mare: egalizare totală a diferitelor volume. Compresia 
puternică poate reduce audibil dinamica unui titlu muzical. 

DRC scăzut: egalizare parțială a diferitelor volume. 
Compresie mai subtilă, fără pierderi prea mari de dinamică. 

DRC oprit: fără egalizare

Nota 

Favoritele nu pot fi șterse. Dacă toate cele 20 de sloturi 
de memorie ale stației sunt umplute și doriți să salvați o 
nouă stație, alegeți unul dintre sloturile ocupate. Postul 
din acest slot va fi suprascris cu noua stație. 

Nota 

Pentru a menține lista de posturi actualizată, vă 
recomandăm să actualizați lista în mod regulat cu o 
căutare completă a posturilor (vezi 11.1 Căutare / Căutare 
automată). 

Nota 

Lista posturilor conține toate posturile care au fost 
găsite la ultima căutare a posturilor. O altă căutare a 
postului - așa cum este descris în 11.1 Căutare / 
Căutare automată - poate fi pornită. Calitatea recepției 
unei stații depinde de factori precum vremea, locația și 
orientarea antenei. Dacă o stație afișată în lista de stații 
nu este disponibilă, schimbarea orientării antenei sau 

locația radioului poate ajuta. Posturile care nu sunt 
disponibile pot fi eliminate din lista de posturi așa cum 
este descris în 11.3 Editare listă de posturi. 
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Procedați după cum urmează pentru a efectua setările: 

   Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări. 
• Folosiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru a

naviga la elementul de meniu „Volume adjustment”. 
• Confirmați selecția apăsând 

[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) și selectați 
setarea dorită.

11.6 Secvența stației 

În mod implicit, tunerul sortează posturile în ordine 
alfabetică. De asemenea, puteți sorta după puterea 
semnalului sau ansamblu. Pentru a modifica ordinea de 
sortare, procedați după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Secvență stație”.
• Alegeți între „Alfabetic”, „Furnizor” și „Valid” și 

confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9).

12. FM

Din meniul principal sau după apăsare [  ] (2) în mod repetat, 
activați modul de operare FM (radio FM) pe tuner. 

Alternativ, apăsați [FM] de pe telecomandă pentru a 
comuta direct la acest mod de operare. 

Posturile care difuzează informații suplimentare despre 
post și program sunt evidențiate pe afișaj cu o pictogramă 
RDS (Radio Data System). 

12.1 Setare de căutare 

Setarea de căutare vă permite să determinați dacă stațiile 
cu putere scăzută a semnalului sunt ignorate în timpul 
căutării automate. Procedați după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Setări de 
căutare”.

• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/
ENTER/NAVIGATE] (9).

• Pentru ca căutarea să se oprească numai la stațiile cu
putere mare a semnalului, selectați Numai posturi 
potrivite. În caz contrar, căutarea se va opri la fiecare 
stație pentru care este primit un semnal.

12.2 Căutare / Căutare automată 

• Apasa [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)
pentru a începe o căutare a postului.

• Tunerul oprește căutarea și începe redarea când 
găsește un post. 

• Apăsând din nou [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]
(9) se continuă procesul de căutare până când este găsit
următorul post.

Nota 

În mod implicit, este selectată metoda „Numai stații 
puternice”. 
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12.3 Căutare manuală a posturilor 

Când efectuați manual setările postului, puteți defini singur 
frecvența dorită și puteți acorda posturi care au fost 
ignorate în timpul căutării automate a posturilor, deoarece 
semnalele lor erau prea slabe. 

•  Apasa [   ] (4) pentru a comuta la setările manuale 
ale stației.
•  Rotiti [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) 
(stânga: - 0,05 MHz / dreapta: + 0,05 MHz) până la 
momentul dorit 
 este afișată frecvența. Așteptați un moment până când 
începe redarea semnalului postului primit. 

•  Apasa [   ] (4) din nou pentru a ie și din setările 
manuale ale stației.
12.4 Favorite (locale) 

Puteți salva până la 20 de posturi preferate pentru acces 
rapid și direct. 

12.5 Setare audio 

Pentru unele posturi cu un semnal slab, calitatea 
poate fi ușor îmbunătățită prin redarea lor în calitate 
mono. Puteți activa această funcție în meniu, iar 
tunerul va comuta automat la recepția mono atunci 
când calitatea semnalului este slabă. Pentru a 
modifica setarea audio, procedați după cum urmează: 
Pentru a modifica setarea audio, procedați după cum 
urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Setare audio”.
• Confirmați selecția apăsând 

[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) și selectați 
setarea dorită.

13.  Bluetooth®

Vă puteți asocia dispozitivele cu tunerul utilizând Bluetooth 
și le puteți utiliza ca dispozitiv de redare. Puteți controla 
redarea direct pe dispozitivul terminal. Puteți regla și 
volumul pe tuner.

12.4.1 Atribuirea listei de favorite (1-20)  

• Setați postul pe care doriți să îl salvați într-un slot de
memorie preferat.

• Dacă stația este în redare, apăsați și mențineți apăsat
[ ] (5) pentru aprox. 3 secunde până când se 
deschide lista de Favorite.

• Navigați la slotul de memorie preferat și confirmați
selecția apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/ 
NAVIGATE] (9). 

• Selecția va fi confirmată prin afișarea „Program (1-20, 
în funcție de slotul de memorie) salvat”.

12.4.2 Apelarea unui post din lista de favorite (1-20) 

• Apasa  [ ] (5) pentru a apela lista de favorite.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la postul preferat și confirmați selecția 
apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/
NAVIGATE] (9).

Nota 

Favoritele nu pot fi șterse. Dacă toate cele 20 de sloturi 
de memorie ale stației sunt umplute și doriți să salvați o 
nouă stație, alegeți unul dintre sloturile ocupate. Postul 
din acest slot va fi suprascris cu noua stație. Nota – Bluetooth 

® 

• Verificați dacă dispozitivul dvs. mobil (smartphone, 
tabletă etc.) este compatibil Bluetooth.

• Rețineți că raza maximă de acțiune pentru Bluetooth®
este de 10 metri fără obstacole precum pereți, oameni 
etc. 

• Conexiunea poate fi întreruptă de alte 
dispozitive/conexiuni Bluetooth® din apropiere.

•  Tunerul poate fi asociat doar cu un singur dispozitiv
la un moment dat.

• Rețineți că compatibilitatea depinde de profilurile 
Bluetooth® acceptate, precum și de versiunile 
Bluetooth® utilizate. (Vezi: Date tehnice din 
instrucțiunile de utilizare pentru dispozitivul respectiv)
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[ ] 

apasa [ ] (2) în mod repetat pentru a activa modul de 
operare Bluetooth® pe tuner: 

Alternativ, apăsați [BT] de pe telecomandă pentru a 
comuta direct la acest mod de operare. 

13.1 Asociere Bluetooth® 

• Asigurați-vă că dispozitivul dvs. terminal compatibil 
Bluetooth® este pornit și că Bluetooth® este activat.

• Apasa  [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Configurare
Bluetooth”.

• Deschideți setările Bluetooth® pe dispozitiv și 
așteptați până când lista dispozitivelor Bluetooth® 
găsite arată DIT1010SBT. 

•  Dacă este necesar, începeți să căutați dispozitive 
Bluetooth® pe dispozitivul dvs.

•  Selectați DIT1010SBT și așteptați până când
tunerul este afișat ca conectat în setările 
Bluetooth® ale dispozitivului dumneavoastră.

• Dispozitivul dvs. este, de asemenea, afișat ca 
conectat pe afișajul tunerului.

• Porniți și controlați redarea audio folosind comenzile
de pe dispozitiv.

13.3 Terminating the Bluetooth® connection 

13.2 Conexiune Bluetooth® automată (după 
împerecherea cu succes) 

• Dispozitivele care au fost deja asociate cu radio-ul sunt
stocate automat pe tuner.

• Apoi rotiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru a 
selecta butonul YES și confirmați încetarea conexiunii Bluetooth
apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9).

Notă - parola Bluetooth 

Unele dispozitive necesită o parolă pentru a se conecta 
la un alt dispozitiv Bluetooth®. 

• Dacă dispozitivul dvs. solicită o parolă pentru a se
conecta la difuzor, introduceți 0000.

® 

Notă - conexiune deteriorate 
După ce tunerul și dispozitivul au fost împerecheate, se 
stabilește automat o conexiune. Dacă conexiunea 
Bluetooth® nu este stabilită automat, verificați următoarele: 

• În setările Bluetooth® ale dispozitivului, verificați 
dacă DIT1010SBT este conectat. Dacă nu, repetați 
pașii enumerați la împerecherea Bluetooth®. 

• Verificați dacă dispozitivul și tunerul sunt la mai 
puțin de 10 metri unul de celălalt. Dacă nu, 
apropiați-le. 

•  Verificaţi dacă obstacolele afectează raza de
acţiune. Dacă da, apropiați dispozitivele. 

[ ] 

Meniu principal 
 

Terminați conexiunea 
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14. Repaus

Radio-ul are o funcție de cronometru, care trece 
dispozitivul în modul standby după o perioadă de timp 
predefinită, indiferent de modul său de funcționare. 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Meniu principal”.
• Confirmați selecția apăsând pe [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Sleep”.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)

pentru a seta valoarea temporizatorului.
• Confirmați setarea apăsând [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Daca temporizatorul de repaus este activat, este 

indicat in ecran de   [ ].

15. Alarma

Radio-ul are două ore de alarmă reglabile individual. 

15.1 Setări de alarmă 

Puteți accesa setările alarmei după cum urmează: 
• Apasa  [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Meniu 
principal”.

• Confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9). 

• Folosiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) 
pentru a naviga la elementul de meniu „Alarm”.

Alarma 1 și alarma 2 sunt configurate identic și permit 
salvarea a două ore de alarmă separate. Selectați 
Alarmă 1 sau 2 și confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9). 
Setați următoarele detalii folosind 
[POWER/VOLUME/ENTER/ NAVIGATE] (9). 
Mod: 
Alegeți când se va activa alarma: 
Oprit – Zilnic – O dată – În zilele săptămânii – În weekend 

Ora: 
Mai întâi alegeți ora, apoi minutul la care se va activa 
alarma. 

Mod: 
Setați dacă doriți să fiți trezit de un sunet de alarmă 
(buzzer), de DAB, FM sau de radioul pe internet. 

Program: 
Dacă ați selectat radio pe Internet/ DAB/ FM, alegeți postul 
cu care doriți să fiți trezit. Puteți alege oricare dintre cele 20 
de sloturi preferate sau Ultima ascultată. 
Volum: 
Puteți seta volumul la care ar trebui să fie redat sunetul 
alarmei. Această setare face irelevant cât de tare ați 
ascultat ultima dată la tuner. 

Economisire: 
Selectați Off / On pentru a finaliza setările alarmei. 

15.2 Activarea/dezactivarea alarmei 

• Confirmați elementul de meniu Salvare în setările alarmei 
pentru a activa alarma.

• Dezactivați alarma setând Modul la Oprit.

15.3 Oprirea funcției de alarmă/ Amânare 

• Dacă alarma este declanșată, apăsați și mențineți 
apăsat [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) timp 
de aprox. 3 secunde pentru a opri alarma. 

• Dacă alarma este declanșată, apăsați 
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru a 
activa amânarea. 

• Alarma se stinge pentru intervalul de timp selectat (5/10
minute) înainte de a fi activată din nou..

16. Setarile sistemului

Puteți modifica toate setările și puteți accesa informații 
importante despre tuner din Setările sistemului. 

16.1 Egalizator 

Egalizatorul vă permite să reglați sunetul tunerului pentru a 
se potrivi preferințelor dvs. prin amplificarea sau reducerea 
cantității de bas sau înalte din sunet. 

Puteți alege dintre profiluri preconfigurate, ajustate pentru 
a se potrivi cu o varietate de genuri muzicale sau puteți 
crea propriul profil personalizat.

Nota 
Se recomandă să permiteți dispozitivului să actualizeze 
ora automat. Acest lucru asigură că ora este întotdeauna 
corectă, chiar dacă există o separare a sursei de 
alimentare – de exemplu o întrerupere a curentului. 
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• Pentru a seta egalizatorul, procedați după cum urmează:

• Foloseste [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)
pentru a selecta unul dintre profilurile preconfigurate.

• Pentru a vă crea propriul profil de egalizator, alegeți 
opțiunea My EQ setting.

• Acest lucru vă duce la bas, înalte și volum  setări 
(amplificarea volumului). 

• Pentru a modifica o valoare, apăsați 
[POWER/VOLUME/ENTER/ NAVIGATE] (9) pe selecția 
relevantă și modificați valorile rotind 
[POWER/VOLUME/ENTER/ NAVIGATE] (9) la stânga sau 
la dreapta. Dacă redarea a început deja când modificați 
aceste setări, puteți auzi imediat modificările audio.

• Confirma selectia apasand [POWER/VOLUME/
ENTER/NAVIGATE] (9) din nou.

• După ce ați făcut toate setările, apăsați [   ] (4) pe 
tuner și confirmați că setările vor fi salvate apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9). 

• Pentru a utiliza noul profil, alegeți opțiunea My EQ.

16.2 Setări Internet 

16.2.1 Expert de rețea – Configurarea conexiunii 
la Internet / Căutare 

Expertul de rețea vă ajută să configurați o conexiune 
între tuner și Internet. Mai multe metode de configurare și 
informații detaliate sunt amplificate ulterior. 
• Puteți porni expertul de rețea după cum urmează:
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa setările sistemului.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Setări Internet”.
• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Asistent de
rețea”.

• Când asistentul este pornit, tunerul caută conexiuni
WLAN (WiFi) și apoi afișează o listă a rețelelor
disponibile. 

• Rotiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru
a comuta între rețelele găsite. În partea de jos a listei
sunt opțiuni de repornire a căutării ("[Rescanare]") sau
de a configura singur conexiunea ("[Manual config]"). 

• Dacă rețeaua dumneavoastră nu este găsită sau SSID-ul
(Service Set Identification, adică numele rețelei
dumneavoastră) nu este afișat, este posibil ca rețeaua să
fie ascunsă sau în afara razei de acoperire. În acest caz, 
încercați configurarea manuală.

16.2.2 Conexiune la rețea fără fir (WLAN) 

În funcție de rețea, există mai multe moduri de conectare la 
aceasta. 

Rețelele care acceptă conexiunea prin WPS (Wi-Fi Protected 
Setup) sunt identificate în listă cu prefixul „[WPS...]”. Alte 
conexiuni sunt fie rețele deschise, fie conexiuni protejate cu 
un PSK, fie Pre-Shared-Key. 
WPS / PSK / conexiune de rețea deschisă 
WPS permite conectarea simplă și totuși protejată a 
tunerului la rețea. Sunt disponibile două opțiuni în acest 
scop: 
Conexiunea poate fi stabilită prin intermediul PBC, sau 
Push-Buton Configuration, sau prin procedura PIN, în care 
interfața web a routerului dumneavoastră vă solicită să 
introduceți o secvență de numere generată aleatoriu. 
Configurare PBC 
•  Selectați rețeaua dorită. (Indicat prin prefixul

„[WPS...]”) 
• În meniul WPS, apoi selectați opțiunea „Push 

Button” și confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9). 

• Apăsați butonul WPS de pe router sau punctul de 
acces curent. Acest lucru se poate face adesea 
folosind interfața web, de asemenea.

• Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale routerului 
sau punctului de acces pentru detalii.

•  Odată ce procedura a fost inițiată și pe router 
/ AP, tunerul ar trebui să se conecteze cu accesul și 
conexiunea la rețea ar trebui să fie disponibilă.

•  Ca alternativă, configurarea PBC poate fi inițiată din 
setările de internet ale tunerului:

• Apasa [ ] (1) pentru a accesa setările sistemului.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Setări Internet”.
• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „PBC Wlan setup”.

[ ] 

Setarile sistemului 

 

Egalizator 
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Configurare PIN 
• Selectați rețeaua dorită. (Indicat prin prefixul

„[WPS...]”) 
•  În meniul WPS, alegeți opțiunea PIN și confirmați

selecția apăsând [POWER/VOLUME/ENTER/ 
NAVIGATE] (9). 

• Tunerul generează un cod din 8 cifre, care trebuie
introdus în interfața web sau utilizator a routerului 
sau punctului de acces.

•  Consultaţi manualul corespunzător pentru detalii 
despre configurarea routerului sau punctului de 
acces.

Omiteți configurația WPS / Pre-Shared Key (PSK). 
• Alegeți elementul „[Skip WPS]” pentru a trece la

introducerea tastei. 
• In rețelele care nu acceptă WPS, veți merge direct la

introducerea cheii. 
• În ecranul de introducere, introduceți întreaga cheie și apoi

confirmați cu butonul OK. 
• Dacă cheia a fost introdusă corect, tunerul se conectează la 

punctul de acces și stabilește conexiunea la Internet/rețea..

Rețea deschisă/rețea nesecurizată 

Configurare manuală fără fir (WLAN) – activare DHCP 
• Selectați opțiunea „Wireless”.
• Selectați opțiunea „Activare DHCP”.
•  În ecranul de introducere, introduceți întregul SSID (numele

rețelei) și apoi confirmați cu butonul OK. 
• Acum alegeți standardul de securitate utilizat de rețea. Acest 

lucru poate fi găsit în opțiunile de configurare ale routerului sau 
punctului de acces. 

•  În funcție de criptarea utilizată, poate fi necesar să introduceți 
cheia de rețea înainte de a stabili conexiunea.

Configurare manuală fără fir (WLAN) – DHCP 
dezactivat 
Această metodă corespunde configurației cu un server 
DHCP activ (configurare manuală wireless (WLAN) 
- DHCP activat), cu toate acestea, trebuie să introduceți și 
informațiile de rețea, cum ar fi adresa IP, masca de 
subrețea, adresa gateway-ului și DNS (primar și 
secundar). 
Găsiți aceste informații în interfața web a routerului sau a 
punctului de acces sau dacă aceste informații sunt deja 
corect introduse, puteți confirma intrarea. Tunerul încearcă 
acum să stabilească conexiunea. 
16.2.4 Vizualizați setările

Aici veți găsi toate informațiile cheie despre toate 
conexiunile de rețea pe care tunerul le folosește în 
prezent sau care au fost configurate, de exemplu: adresa 
MAC, regiunea WLAN, activarea/dezactivarea DHCP, 
SSID, adresa IP, masca de subrețea, adresa gateway-
ului, DNS (primar/secundar), etc.

16.2.3 Configurarea manuală a conexiunii la rețea – wireless (WLAN) 

Pentru a configura manual o conexiune la rețea, procedați după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa setările sistemului.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Setări Internet”.
• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Setări manuale”.

Nota 

• Adesea, cheia pre-partajată este tipărită pe spatele 
routerului sau al punctului de acces.

• Când introduceți cheia, luați în considerare scrierea cu
majuscule.

Nota 

• Vă recomandăm să nu stabiliți conexiuni 
nesecurizate și vă sfătuim să vă protejați 
întotdeauna rețeaua împotriva accesului 
neautorizat.

• Dacă intenționați să utilizați o rețea deschisă, 
trebuie doar să selectați rețeaua din lista de rețele 
disponibile și să confirmați. Tunerul se conectează 
apoi imediat la punctul de acces.
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• Apasa [ ] (1) pentru a accesa setările sistemului..
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Setări Internet”.
• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Afișare setări”..

16.2.5 Profil de rețea 

Radio-ul salvează automat toate conexiunile de rețea 
(profilurile) reușite. Aceasta înseamnă că restabilirea 
acestor conexiuni (de exemplu, după ce tunerul a fost 
deconectat de la sursa de alimentare) nu necesită 
reintroducerea informațiilor de acces la rețea. 

Pentru a elimina profilurile de rețea individual, procedați 
după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa setările sistemului.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Setări Internet”.
• Confirmați selecția apăsând [POWER/VOLUME/

ENTER/NAVIGATE] (9).
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)

pentru a naviga la elementul de meniu „Eliminare profiluri de 
rețea”..

• Selectați profilul de rețea relevant și apăsați
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru a-l 
elimina. 

• Confirmați interogarea promptă dacă doriți să ștergeți 
profilul de rețea cu DA.

• Un profil care este activ în prezent sau care este în 
uz nu poate fi șters.

16.3 Setări de oră/dată 

Pentru a accesa setările de timp, procedați după cum 
urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa setările sistemului.
• Utilizeaza [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE]

(9) pentru a naviga la elementul de meniu „Oră și dată”.
• Confirmați selecția apăsând 

[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9). 
• Folosiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) 

pentru a naviga la elementul de meniu „Actualizare setări”.
Actualizare automată 
Actualizare de pe Internet 
Alegeți această opțiune pentru a seta automat ora și data 
de pe internet. Setați fusul orar al locației dvs. curente 
(Setați fusul orar) și, dacă doriți, activați reglarea 
automată între ora de vară și cea de iarnă (ora de vară -> 
ACTIVAT). 

Actualizare de la DAB/FM 
Dacă este activată reglarea automată a orei și datei, 
dispozitivul primește informații despre ora și data de la 
post prin intermediul rețelei radio FM/DAB/DAB+. Acesta 
este cel mai bun mod de a vă asigura că ceasul va 
funcționa cu acuratețe și alarma se va declanșa la ora 
corectă, chiar și după întreruperile de curent. 

Nicio actualizare 
Ora și data (ZZ-LL-AAAA) trebuie setate manual; nu are loc 
calibrare automată. 

Setări de oră/dată 
Setați manual data (ZZ-LL-AAAA) și ora (hh:mm) folosind 
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9). 

Format 
Alegeți între formatul de 12 și 24 de ore.

Nota 

• Înainte de a oferi sau vinde tunerul altcuiva, vă 
recomandăm să efectuați o resetare din fabrică.

• Aceasta va șterge complet și definitiv toate informațiile
de rețea și conexiunile stocate pe dispozitiv.
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16.4 Limba 

Prima dată când este utilizat, limba implicită a tunerului 
este engleza. Pentru a schimba limba meniului 
tunerului, procedați după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa meniul Setări.

• Folosiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru a
naviga la elementul de meniu „Setări”. 

• Confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9).

• Folosiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9)
pentru a naviga la elementul de meniu „Language”. 
Confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9).

• Utilizaţi [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru a selecta
limba de sistem preferată. 

• Setarea de limbă selectată în prezent este marcată cu un asterisc (*).

16.6 Actualizare de software 
Îmbunătățirile și funcțiile noi sunt întotdeauna dezvoltate în 
mod constant pentru software-ul utilizat în tunerele noastre 
pentru a rezolva potențialele erori, a crește gama de funcții 
și așa mai departe. Vă recomandăm să instalați 
întotdeauna toate actualizările disponibile pe radio. 

Procedați după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa setările sistemului.
• Folosiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru a

naviga la elementul de meniu „Software update”.

• Dacă selectați Actualizări automate (DA), tunerul va verifica 
automat noi actualizări de software în mod regulat. 
(Recomandare)

• Alegeți Verificați acum pentru a începe manual o 
verificare a actualizărilor de software.

16.5 Resetare din fabrică 

Pentru a reseta tunerul la setările implicite din fabrică 
(condiția de livrare), procedați după cum urmează: 

•  Apasa [   ] (1) pentru a accesa setările sistemului.
•  Utilizați [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru a 

naviga la elementul de meniu „Factory settings” (Setări din fabrică). 

•  Confirmați următoarea solicitare cu YES pentru  a reseta tunerul 
la setările implicite din fabrică. Toate setările făcute anterior sunt 
șterse. Pentru a anula procesul de ștergere, apăsați [   ] 
(4) sau selectați NU.

• Cu toate acestea, toate setările făcute anterior, cum ar fi 
egalizatorul și favoritele, au fost șterse definitiv.

Actualizați portul 
Portul de actualizare vă permite să încărcați manual 
actualizări de software. Procedura pentru actualizarea 
automată a software-ului poate fi găsită în 16.6 Actualizare 
software. 

16.7 Informatii 

Pentru a verifica versiunea actuală a software-ului, ID-ul 
radio și desemnarea dispozitivului tunerului dvs., procedați 
după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa setările sistemului.
• Folosiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru a

naviga la elementul de meniu „Info”. 
• Confirmați selecția apăsând 

[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9).

Nota 

• Actualizări disponibile și instrucțiuni despre cum să
le instalați pot fi găsite la: www.hama.com -> 
00054895

Nota 

Resetarea la setările implicite din fabrică poate remedia 
unele probleme și defecțiuni. 

Avertizare 

• Asigurați-vă că dispozitivul are o sursă de alimentare 
stabilă înainte de a începe o actualizare a software-ului.

• Întreruperea sursei de alimentare în timpul unei 
actualizări de software poate cauza daune ireparabile la
tuner.
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16.10 Standby automat 

Pentru a activa sau dezactiva această funcție, procedați după 
cum urmează: 

16.8 Asistentul de configurare 

Puteți reporni asistentul de configurare (consultați Expertul de 
configurare) în orice moment, după cum urmează: 

17. UNDOK

16.9 Iluminat 

Iluminarea de fundal poate fi configurată pentru fiecare 
mod de operare (Mod de funcționare, Mod de așteptare) 
separat. 

Procedați după cum urmează: 
• Apasa [ ] (1) pentru a accesa setările sistemului.

Folosiți [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru 
a naviga la elementul de meniu „Iluminare”. 

Confirmați selecția apăsând 
[POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9). 

Utilizaţi [POWER/VOLUME/ENTER/NAVIGATE] (9) pentru 
a regla luminozitatea.

Aplicația UNDOK, dezvoltată de Frontier Silicon, vă oferă 
control total asupra radiourilor și difuzoarelor de pe 
smartphone. Indiferent dacă configurați dispozitivul pentru 
prima dată, specificați setările pentru egalizator sau 
gestionați posturile preferate - UNDOK vă permite să 
accesați toate funcțiile de pe smartphone sau tabletă, 
oferindu-vă astfel un confort sporit. 

Nota 

Alegerea modului de iluminare are un impact asupra 
consumului de energie. 

Nota 

• Din motive de protecție a mediului și pentru a 
economisi materii prime valoroase, tunerul trece 
automat în modul standby după 15 minute, de îndată 
ce redarea a fost comutată la un volum foarte scăzut 
sau dacă tunerul a fost oprit.

Nota 

Dacă aveți nevoie de asistență din partea asistenței 
pentru clienți, vă rugăm să comunicați agentului 
versiunea curentă a software-ului. 

Problemele sunt rezolvate frecvent prin actualizări de 
software, iar întrebarea dvs. poate fi rezolvată 
comparând versiunea dvs. de software cu ultima 
versiune de software disponibilă. Dacă sunt disponibile 
actualizări, acestea pot fi găsite la www. hama.com cu 
numărul de articol corespunzător sau denumirea 
radioului. Puteți găsi instrucțiuni de actualizare în zona 
de descărcare a articolului.download area. 

[ ] 

Setarile sistemului  

 Asistentul de

configurare

[ ] 

Setarile sistemului 

 

Standby automat 
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17.1 Prima configurare a dispozitivului cu UNDOK 

Prima dată când porniți un produs UNDOK activat de la 
Hama sau când l-ați setat la setările din fabrică, acesta 
creează un micro punct de acces - o rețea Wi-Fi separată la 
care vă puteți conecta cu tableta sau smartphone-ul.. 

17.1.1 Procedura pentru utilizatorii iOS 

• Deschideți aplicația UNDOK pe iPhone sau iPad

• Atingeți elementul de meniu Configurare sistem audio

• Asiguraţi-vă că tunerul sau difuzorul sunt în modul 
SETUP. Setați produsul la setările din fabrică, dacă este
necesar. Confirmați interogarea cu Next

• Aplicația UNDOK vă solicită acum să vă conectați la 
rețeaua Wi-Fi a produsului utilizând setările iPhone/iPad

• – pentru a face acest lucru, comutați la setările de sistem
de pe iPhone și selectați rețeaua Wi-Fi (de exemplu, 
Configurare Hama DIT1010BT). Apoi reveniți la UNDOK 
și atingeți Următorul 

• •Acum alegeți un nume pentru tuner (de exemplu, Office

• DIT1010BT) și confirmați intrarea cu Next

• Aceasta vă duce la setările pentru dată și oră – aici setați 
formatul orei, sursa oră și fusul orar.

• Vă sunt oferite apoi diferitele opțiuni de configurare a 
rețelei (unde este cazul, Wi-Fi, WPS). Atingeți metoda 
dorită; UNDOK comută la următoarea fereastră

•  În funcție de metoda selectată, acum puteți selecta și
configura rețeaua WiFi dorită sau puteți configura o 
conexiune WPS.

• Radioul se conectează în sfârșit la rețea și puteți utiliza 
dispozitivul în UNDOK apăsând Utilizați sistemul meu 
audio

17.1.2 Procedura pentru utilizatorii de Android 

• Deschideți aplicația UNDOK pe tabletă sau smartphone

• Atingeți elementul de meniu Configurare sistem audio

• Asiguraţi-vă că tunerul sau difuzorul sunt în modul SETUP. 
Setați produsul la setările din fabrică, dacă este necesar. 
Confirmați interogarea cu Next

• Pe pagina următoare, veți găsi o listă a tuturor rețelelor Wi-
Fi disponibile, precum și a sistemelor audio sugerate; 
produsul Hama (de exemplu, Setup Hama DIT1010BT) ar 
trebui să fie listat aici. Atingeți rețeaua Wi-Fi 
corespunzătoare. 

• Acum alegeți un nume pentru tuner (de exemplu, Office

• DIT1010BT) și confirmați intrarea cu Next

• Aceasta vă duce la setările pentru dată și oră – aici setați 
formatul orei, sursa oră și fusul orar.

• Vă sunt oferite apoi diferitele opțiuni de configurare a rețelei
(unde este cazul, Wi-Fi, WPS). Atingeți metoda dorită; 
UNDOK comută la următoarea fereastră

• În funcție de metoda selectată, acum puteți selecta și 
configura rețeaua WiFi dorită sau puteți configura o 
conexiune WPS.

• Radioul  se conectează în sfârșit la rețea și puteți utiliza
dispozitivul în UNDOK apăsând „Utilizați sistemul meu 
audio”

18. Îngrijire și întreținere 

• Curăţaţi acest produs numai cu o cârpă uşor 
umedă, fără scame şi nu utilizaţi agenţi de curăţare 
agresivi. 

• Dacă nu intenționați să utilizați produsul pentru o 
perioadă prelungită, opriți dispozitivul și 
deconectați-l de la sursa de alimentare. Păstrați-l 
într-un loc curat și uscat ferit de lumina directă a 
soarelui. 

19. Excluderea de la garantie

Hama GmbH & Co KG nu își asumă nicio responsabilitate 
și nu oferă nicio garanție pentru daune rezultate din 
instalarea/montarea necorespunzătoare, utilizarea 
necorespunzătoare a produsului sau din nerespectarea 
instrucțiunilor de utilizare și/sau a notelor de siguranță.
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20. Informații despre reciclare

Notă privind protecția mediului: 
După implementarea Directivelor Europene 
2012/19/UE și 2006/66/UE în sistemul juridic 
național, se aplică următoarele: dispozitive 
electrice și electronice precum și 
bateriile nu trebuie aruncate împreună cu 
deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați 
prin lege să returneze dispozitivele electrice și 
electronice precum și bateriile la punctele 
publice de colectare desemnate sau la punctul 
de vânzare la sfârșitul duratei de viață. 
Informațiile detaliate pe această temă sunt 
definite în legile naționale ale țării respective. 
Acest simbol de pe produs, instrucțiunile de 
utilizare sau pachet indică faptul că un produs 
este supus acestor reglementări. Prin 
reciclarea, reutilizarea materialelor sau alte 
forme de utilizare a dispozitivelor/bateriilor 
vechi, aduci o contribuție importantă la 
protejarea mediului. 

21. Declaration of Conformity

Hama GmbH & Co KG declară prin prezenta că 
echipamentul radio de tip [00054895] este în 
conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul 
integral al declarației de conformitate este 
disponibilă la următoarea adresă de internet: 
www.hama. 

com -> 00054895 ->Descărcări.

Benzi de frecvență 
Puterea maximă de 
radiofrecvență transmisă 

Bluetooth: 2,400 – 2,480 
GHz 

6.5 dBm (EIRP) 

WiFi: 2,400 – 2.4835 GHz 15.5 dBm (EIRP) 

WiFi: 5,150 – 5,350 GHz 16.5 dBm (EIRP) 

WiFi: 5,470 – 5,725 GHz 16.5 dBm (EIRP) 

WiFi: 5,725 – 5,850 GHz 11.5 dBm (EIRP) 

Limitări sau cerințe în 
Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, 
Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, 
Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările 
de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, 
Slovacia, Finlanda, Suedia, Regatul Unit 

Nota 

Dacă canalele 36–64 (frecvență 5150–5350 GHz) 
sunt utilizate într-un WLAN de 5 GHz, produsul poate 
fi utilizat numai în încăperi închise. 



Hama GmbH & Co KG 

86652 Monheim / Germany 
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 www.hama.com
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Software-ul Spotify este supus licențelor terțelor părți, găsite aici: 

www.spotify.com/connect/third-party-licenses 

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. 
și orice utilizare a acestor mărci de către Hama GmbH & Co KG este sub licență. Alte mărci 
comerciale și nume comerciale aparțin deținătorilor respectivi. 

Toate mărcile listate sunt mărci comerciale ale companiilor corespunzătoare. Cu excepția erorilor și a 

omisiunilor și sub rezerva modificărilor tehnice. Se aplică condițiile noastre generale de livrare și 

plată. 
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