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Poznámka - Optimalizace příjmu 

• Tento výrobek je vybaven anténním připojením, které umožňuje použití aktivní nebo 

pasivní antény. Anténa je připojena koaxiálním F-konektorem. 

• Teleskopická anténa, která umožňuje příjem DAB, DAB + a FM, je již součástí balení. 

Pro nejlepší příjem zajistěte, aby byla anténa zcela vysunuta svisle. 

• V případě potřeby vyzkoušejte různé polohy, abyste dosáhli nejlepšího příjmu. 

Informace a poznámky než začnete 

Poznámka k aplikaci UNDOK 

Podrobný popis aplikace UNDOK a všech jejích funkcí naleznete v průvodci UNDOK na adrese: 

www.hama.com-> 00054239 -> Stahování 

4. Informace a poznámky, než začnete 
Toto rádio vám nabízí možnost pohodlně využívat prakticky všechny funkce v kombinaci se 

smartphonem nebo tabletem. Stáhněte si bezplatnou aplikaci UNDOK (pro iOS a Android). 
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Nastavení rádia a příslušenství 
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 Nastavení rádia a příslušenství 
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Nastavení rádia a příslušenství 
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6. Ovládání 

6.1. Obecné ovládání 
 

Ikona Název  Funkce 

 
Gesto Stiskněte jednou  

 
Gesto Stiskněte dvakrát 

 

 
Gesto Stiskněte vícekrát  

 
Gesto Podržte tlačítko 

 

Tlačítko 
Dálkové 

ovládání 
Název 

Funkce 

 

 

 

Otočné tlačítko 

• Vpřed v aktuální nabídce 

• Zpět v aktuální nabídce 

• Snižuje hlasitost přehrávání 

• Zvyšuje hlasitost přehrávání 

 

  

 

 

 

       [OK] 

• Potvrzení pro otevření aktuálně zvýrazněné 
nabídky nebo funkce 
• Přepínání mezi položkami v nabídce 
(celá obrazovka / rozdělená obrazovka) 
• Dlouhé stisknutí tlačítka: Vypnutí a zapnutí 

rádia 

        [Info] 
Změní obsah zobrazený v informacích o stanici 

(žánr/umělec/informace) 

       [Režim]  Opakovaným stisknutím přepnete mezi režimy 

       [Domů] 
Všechna menu jsou zavřená a rádio se vrátí na 

obrazovku přehrávání 

6.2 Nastavení 

Tlačítko 
Dálkové 

ovládání 
Název 

Funkce 

  [Nastavení] Otevře nabídku nastavení pro aktuální režim 

  [Zpět] 

• Otevře vyhledávání/seznam stanic (DAB) 

• Přepíná mezi nastavením hlasitosti a 

ručním nastavením frekvence (FM) 

• Zpět do předchozí nabídky 

 

 

 

Ovládání Ovládání 
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6.3. Oblíbené 

Tlačítko 
Dálkové 

ovládání Název Funkce 

 

1 
 

 [Tlačítko 1] 

• Krátké stisknutí tlačítka: Přístup 

k oblíbené položce 1 pro aktuální 

přehrávání 

• Dlouhé stisknutí tlačítka: Uložení aktuální 

stanice do oblíbených 

 

2 
 

 [Tlačítko 2] 

• Krátké stisknutí tlačítka: Přístup 

k oblíbené položce 2 pro aktuální 

přehrávání 

• Dlouhé stisknutí tlačítka: Uložení aktuální 

stanice do oblíbených 
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- [Tlačítko 7] 

• Krátké stisknutí tlačítka: Přístup 

k oblíbené položce 7 pro aktuální 

přehrávání 

• Dlouhé stisknutí tlačítka: Uložení aktuální 

stanice do oblíbených 

  
[Přednastavení]  

• Krátké stisknutí tlačítka: Zvolí seznam 
oblíbených 
• dlouhé stisknutí tlačítka: Zvolí seznam 

oblíbených pro uložení stanice 

6.4 Ovládání hudby 

Tlačítko 
Dálkové 

ovládání 
Název Funkce 

 - Vysunutí CD Pokud je vloženo CD, vysune se 

 - [STOP] 
Aktuální přehrávání se zastaví a pozice se 

neuloží 

 

 

 
[Přehrát] 

• Aktuální přehrávání se zastaví 
• Opětovným stisknutím tlačítka 

pokračujete v přehrávání 

  [Předchozí] 

Aktuální stopa je spuštěna od začátku. 

Opětovným stisknutím tlačítka spustíte 

předchozí skladbu 

  [Další] Přehraje se další skladba v paměti 

  [Ztlumit] 
Vypne zvuk a znovu jej aktivuje při dalším 

stisknutí 



 

14 

Začínáme 

 



 

15 

Začínáme 

  



 

16 

Začínáme 
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Ovládání 
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Ovládání 
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Ovládání 

  
8.8 Zobrazení na obrazovce 

U režimů přehrávání, které zobrazují obrazový obsah, kterým může být například obsah 

prezentace, loga stanic nebo obaly alb, si můžete vybrat mezi různými způsoby zobrazení. 

1) Rozdělená obrazovka 

2) Zobrazení obsahu obrazu na celé obrazovce 

Přiřazení klíčů najdete v provozní koncepci. 

Poznámka 

*IR, DAB, Spotify 
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9. Struktura menu 

Tento přístroj má různé způsoby příjmu a další funkce. Ty jsou shrnuty v hlavní nabídce 

rádia a jsou rozděleny do několika sekcí. 

Následující přehled by vám měl pomoci rychle najít požadovanou funkci ve struktuře 

nabídky. Přesná vysvětlení jsou podrobněji popsána v následující části a každá operace je 

znázorněna graficky. 

Hlavní menu 

 

DAB 

Seznam stanic 

Sken 

Smazání stanic 

DRC- Ovládání 

rozsahu 

Pořadí stanic 
 

 

Internet rádio 

Poslední 

Seznam stanic 
 

 

Podcasty 

Poslední přehrávané 

Station list 
 

 

CD  Streamování 

Náhodné přehrávání Spotify 

Opakované přehrávání Hudba Amazon 
 

 

Externí zdroje 

Bluetooth 

AUX vstup 

USB 
 

 

FM 

Nastavení skenu 

Nastavení zvuku 
 

 

Rutiny 

Spánek 

Budíky 

Časovač 
 

Systémové 

nastavení 

 

Síť a zvuk 

Síť 

Bluetooth 

Ekvalizér 
 

 

Displej 

Podsvícení 

Barevné schéma 
 

 

Systém 

Průvodce nastavením 

Čas/Datum 

Jazyk 

Automatický 

pohotovostní režim 

Aktualizace software 

Tovární nastavení 
 

 

Informace 

Info 

Zásady ochrany 

osobních údajů 
 

Struktura menu 

 

 

– –  – – 
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Internetové rádio a podcasty 
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Internetové rádio a podcasty 

 

 

Pokud je vybrán filtr vyhledávání „Populární“, obdržíte od poskytovatele platformy 

výběr populárních stanic na základě počtu uživatelů  

 

Tato funkce vám nabízí další možnosti filtrování k upřesnění výběru vhodných výsledků hledání. 

Původ Hledání můžete omezit na celý svět, kontinenty nebo jednotlivé země. 

 

11.7 Přidejte stanice a vytvořte/udržujte své vlastní seznamy oblíbených položek 

(je vyžadován webový prohlížeč) 

 

Jazyk 

Vyhledávání lze zúžit na všechny žánry nebo konkrétní výběr. 

Určete, ve kterém jazyce mají být výsledky hledání založeny. I zde můžete 

filtrovat pro konkrétní jazyk nebo pro všechny jazyky. 

Po výběru přednastavených filtrů zobrazte seznam výsledků výběrem Zobrazit kanály. 

Hodnota v závorkách udává, kolik výsledků bylo nalezeno. 

Toto rádio má uložený seznam stanic, který vám umožňuje vytvářet vlastní seznamy stanic 

a přidávat nové stanice sami. Chcete-li použít tuto možnost, potřebujete smartphone, 

tablet nebo počítač, který je ve stejné síti a má webový prohlížeč. 

Rádio musí být připojeno k místní síti nebo k internetu a musí mít platnou adresu IP. 
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Internetové rádio a podcasty 
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Internetové rádio a podcasty 

  

 
Chcete-li přidat nebo upravit oblíbenou položku, klikněte na změnit. Úložné prostory webu 

odpovídají tomu rádia. Změny v rádiu nebo ve webovém rozhraní jsou přijaty stejným způsobem. 

Chcete-li upravit nebo přidat novou stanici, vyplňte pole „Název“ a „URL“ a uložte změnu. 

 

Úložiště odpovídají úložným prostorům internetového rádia. 
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Internetové rádio a podcasty 

 

Přidaná stanice se nyní zobrazí v seznamu oblíbených rádia a na stránce přehledu 

webového portálu. Pro přístup ke stanici z přehledu stiskněte „Přehrát“. 

 

Chcete-li vymazat uloženou stanici, stiskněte tlačítko „Změnit“ a poté „Odebrat“. 

 

Pamatujte, že podporovány jsou pouze stanice nabízející přenos ve formátu AAC nebo MP3. 
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14. Přehrávání hudby z USB 

Rádio má port USB, který umožňuje přehrávání externího paměťového média. 

Pamatujte, že jsou podporována pouze úložná média formátovaná ve formátu FAT16/FAT32 

jiné systémy souborů mohou vést k problémům při rozpoznávání paměťového média a bránit 

přehrávání. Rádio podporuje přehrávání souborů MP3. 

 

Připojení 

• Připojte paměťové médium, např. USB klíčenku do USB portu rádia. 

• Jakmile je paměťové médium připojeno, je rozpoznáno a iniciováno rádiem. 

• Potvrďte výzvu s dotazem, zda chcete otevřít paměťové médium, stisknutím ANO. 

 

Jakmile je paměťové médium připojeno, rádio zobrazí uživatelské rozhraní, ze kterého 

můžete používat funkce přehrávání. 

 

Do této nabídky můžete kdykoli znovu vstoupit. 

 

USB přehrávání 

Tato nabídka zobrazuje všechny zvukové soubory a podadresáře obsažené na připojeném 

paměťovém médiu. Vyberte soubor nebo adresář požadovaný pro spuštění přehrávání. 

 

Chcete-li přidat skladbu do seznamu skladeb, zvýrazněte ji stisknutím a podržením 

potvrzovacího tlačítka. Skladba bude poté přidána do místního seznamu skladeb. 

 

PLAYLIST 
1 - Artist 1 
2 - Artist 2 
3 - Artist 3 
4 - Artist 4 

12:35 
 

Artist 1 
Artist: Hama 
Track: Hama 

Seznam skladeb (až 200 skladeb) 

Skladby, které byly dříve přidány do seznamu skladeb, se zobrazí v této položce nabídky. 

Zde vyberte požadovanou stopu a spusťte přehrávání. 

Opakování 

Pokud je tato funkce aktivní, obsah paměťového média USB se opakuje. 

Náhodné přehrávání 

Pokud je tato funkce aktivní, obsah paměťového média USB se přehrává v náhodném 

pořadí. 

Smazat seznam skladeb 

Odstraní všechny skladby přidané do seznamu skladeb. Skladby zůstanou na paměťovém 

médiu, ale vytvořený seznam skladeb je zcela vymazán. 

– –  – – 
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19. Rutiny 

Toto rádio má funkce navíc, které jsou k dispozici kromě tradičního přehrávání rádia.

 

19.1 Spánek 

Funkce spánek vám nabízí časové intervaly, ze kterých si můžete vybrat. Na základě 

výběru se rádio automaticky vypne.  

 

19.2 Budík 

Rádio má dva individuálně nastavitelné časy budíku. Budíky 1 a 2 jsou konfigurovány 

stejným způsobem. 

Konfigurace 

Nejprve vyberte, zda chcete konfigurovat budík 1 nebo budík 2 a poté zadejte 

podrobnosti:  

Status Nastavte, když je aktivní budík. 

 Vypnuto Budík není aktivní 

 Denně Budík se spustí denně 

 Jednou Budík se spustí pouze jednou 

 Sobota a neděle Budík se spustí v sobotu a neděli 

 Pondělí - Pátek Budík se spustí v pondělí až pátek 

Čas Zadejte datum (je-li vybráno „Jednou“), a čas kdy se má budík spustit. 

Zdroj Nastavte, který zdroj má být použit pro budík (rádiový přijímač nebo 

signální tón). 

Program 

Nastavte, která stanice (pouze pro zdroj rádiového přijímače) má být 

použita. Můžete si vybrat mezi poslední poslouchanou stanicí nebo 

stanicí, která byla uložena do oblíbených. 

Hlasitost Nastavte hlasitost, při které má být přehrávána příslušná stanice nebo 

tón budíku. 

Uložit Dříve provedená nastavení se uloží a budík se nakonfiguruje. 

Rutiny 

 

• Pokud je aktivována funkce spánek, můžete provést samostatná nastavení 

displeje v části Nastavení obrazovky – Podsvícení displeje. 

• To umožňuje například snížit jas. 
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20. Systémové nastavení - přehled 

Nastavení systému jsou rozdělena do čtyř hlavních kategorií, ve kterých jsou umístěna 

ostatní nastavení. 

Síť a zvuk Podmenu 

Síťová nastavení 

Průvodce sítí 

WPS Nastavení 

Nastavení zobrazení 

Manuální nastavení 

Nastavení PIN NetRemote 

Síťový profil 

Vymazat nastavení sítě 

Udržujte síťové připojení 

Bluetooth® RX/TX 

Bluetooth® přijímač 

- Připojte nové zařízení 

- Aktivní zařízení 

- Uložená zařízení 

Bluetooth® vysílač 

- Připojte nové zařízení 

- Aktivní zařízení 

- Uložená zařízení  

- Lokální přehrávání 

Ekvalizér  

Systémové nastavení - přehled 

Displej 

Podsvícení 

Schéma barev 
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Systém  

Průvodce sítí  

Čas/Datum Nastavit Čas/Datum 

 Automatická aktualizace 

 Čas/Datum 

 Nastavit časové pásmo 

 Letní/Zimní čas 

Jazyk  

Automatický pohotovostní režim  

Software aktualizace Automatická aktualizace 

 Zkontrolovat nyní 

Obnovení továrního nastavení  

Informace o systému 

Informace 

Zásady ochrany osobních údajů 
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Síť a zvuk 
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Síť a zvuk 
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Síť a zvuk 

  



 

42 

Síť a zvuk 
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Síť a zvuk 

  

 

Rádio automaticky ukládá všechna úspěšná síťová připojení (profily). 

To znamená, že obnovení těchto připojení (například po odpojení rádia od zdroje 

napájení) nevyžaduje opětovné zadání informací o přístupu k síti. Chcete-li odebrat síťové 

profily, vyberte odpovídající síťový profil a následnou výzvu potvrďte pomocí „ANO“. 

 

Aktuálně aktivní profil nelze odstranit. 

 
Po potvrzení jsou odstraněny všechny dříve uložené konfigurace. 

 

• Toto nastavení je funkcí úspory energie rádia. 

• Pokud je tato funkce neaktivní, síťový modul se vypne, kdykoli rádio nepoužívá síťové 

připojení (např. V pohotovostním režimu/příjem DAB). 

• To znamená, že rádio nebude přístupné prostřednictvím sítě z vašeho PC, smartphonu 

nebo tabletu. 

• Tuto položku nabídky musíte aktivovat, pokud chcete pomocí aplikace používat funkce      

streamování nebo ovládání. Tato funkce je ve výchozím nastavení deaktivována. 



 

44 

Síť a zvuk 
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Síť a zvuk 

21.2.2 Bluetooth® vysílač 

Toto rádio můžete připojit k jiným zařízením přes Bluetooth® a přenášet do nich zvuk. To 

znamená, že v kombinaci s tímto rádiem lze použít mnoho reproduktorů a sluchátek. 

Připojit nové zařízení 

Ujistěte se, že připojované zařízení je v režimu párování. Po výběru této funkce rádio 

vyhledá kompatibilní zařízení Bluetooth v okolí. V seznamu výsledků vyberte zařízení, 

které chcete připojit, a spusťte proces připojení. 

Aktivní připojení 

Připojené zařízení 

Zobrazuje informace o aktuálně připojeném zařízení. 

Bluetooth® informace 

Zobrazuje informace o modulu Bluetooth® rádia. 

Odpojit 

Odpojí připojení k zařízení, které je aktuálně připojeno. 

Uložená zařízení 

Uložená zařízení 

Zobrazí seznam posledních osmi připojených zařízení. Výběrem lze připojení obnovit 

nebo odpojit. Pokud je zařízení v této nabídce odpojeno, odebere se také ze seznamu 

uložených zařízení. 

Odstranit seznam zařízení 

Všechna dříve uložená zařízení jsou ze seznamu odstraněna. 

Místní přehrávání 

Pokud je aktivováno místní přehrávání, reproduktory a připojení k externím zařízením 

zůstanou aktivní a prostřednictvím nich se přehrává. Pokud chcete používat přehrávání 

pouze z připojeného zařízení Bluetooth®, vyberte v této nabídce možnost 

„Deaktivováno“ a všechny ostatní zvukové výstupy budou deaktivovány. 
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Síť a zvuk 
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Technická data  

Displej 2,8" (7.11cm) barevný TFT, 320 x 240 px 

Reproduktor 3" 2x20W (RMS) 

Zdroj napájení ss 18,0V / 2.6A, max 46,8W 

Podporované jazyky Angličtina, němčina, dánština, holandština, finština, 

francouzština, italština, norština, polština, portugalština, 

španělština, švédština, turečtina, čeština, slovenština 

Obsah balení 

Hama DIR3510SCBTX, napájecí zdroj, dálkový ovladač GB-

RC001, 2x baterie AAA, příručka pro rychlý start, 

teleskopická anténa koaxiální (předem namontovaná) 

Připojení  

Ethernet LAN (10/100) 

Wifi 2,4GHz (b/g/n) / 5GHz (a/n) 

Bluetooth® 
Přijímač(RX): 4,2, třída 1, A2DP, 

AVRCP vysílač(TX): 5,0, třída 2, A2DP 

USB (FAT32 souborový 

systém) 

Nabíjení: 5V/1A 

Přehrávání:MP3 

Audio konektory  

Vstupy AUX 3,5mm 

Výstupy Sluchátka 3,5mm, Jack 3,5mm, digitální optický 

Zdroje 
 

Oblíbené 

CD (disková jednotka) ✓ – 

DAB/DAB+ 

(174,928 – 239,2 MHz) ✓ 30 

FM (87,5 - 108 MHz) ✓ 30 

Internet rádio ✓ 30 

Spotify Connect ✓ 10 

Amazon Music ✓ 8 
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Hama GmbH & co KG 

86652 Monheim/Germany 

   Servis & Podpora 

www.hama.com 

+49 9091 502-0 

DG 

Na software Spotify se vztahují licence třetích stran, které naleznete zde: 

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

Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné 

společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností 

Hama GmbH & Co KG je na základě licence. Ostatní ochranné známky a 

obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. 

Všechny uvedené značky jsou ochranné známky příslušných společností. 

Chyby a opomenutí vyhrazeny a podléhají technickým změnám. Platí naše 

všeobecné dodací a platební podmínky. 


