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  "SIRIUM2000AMBT/SIRIUM2100AMBT" 
Смарт говорител 

 



A: Горна част на 
говорителя 

1 
 

 Бутон [POWER] Бутон за 
включване/изключване 

2  
 Бутон [SOURCE] Смяна на работен режим 

3 
 

 Бутон [MICROPHONE 
MUTE] 

 

4  
 Бутон [ACTION]  

5   Бутон [VOLUME -] Сила на звука 

6  
 Бутон [VOLUME +] Сила на звука 

 

B: Предна част на 
говорителя 

1 Светодиод за състоянието 

2 Актуализация на светодиод за 
състоянието 

 

C: Задна част на 
говорителя 

1 
 Резба за 

закрепяне на 
планка за стена 

2 НАСТРОЙКА Бутон [SETUP] 

3 OPT IN Гнездо за оптичен 
вход 

4 AUX Гнездо за AUX вход 

5 AUX Гнездо за AUX изход 

6  USB връзка 

7 DC IN Електрозахранване 



Поведените на светодиодния индикатор 
 

Индикат

ор 

Све

тод
иод 

Поведение Описание  

 

Системна 
индикация 

 
     

 

Мигащо оранжево 

Системата стартира и търси мрежова 

връзка. Изчакайте, докато светодиодът 

светне постоянно и се установи 

мрежова връзка. 

 

 
Мрежови 
индикатор 

 
     Свети постоянно 

зелено 

Безжичната връзка е 

установена успешно. 

 
     Светодиоди 1-3 

мигат бавно червено, 

светодиод 5 мига 
бавно зелено 

Няма връзка с мрежата. 

Първоначалната настройка може да 
се извърши чрез приложението Hama 

Smart Audio App. 

 
     Светодиоди 1-3 

мигат бързо червено, 

светодиод 5 мига 
бързо зелено 

Няма връзка с мрежата. WPS 
режимът е активен. 

 

 
Гласов 
асистент за 
Amazon 
Alexa 

 
     

Сменящи се бързи 

мигания на 

синьо и цианово 

Алекса обработва и отговаря на 

гласова команда. Не могат да се дават 

повече гласови команди. 

 
     Свети постоянно 

червено 

Режимът на заглушаване е 
активен. Всички микрофони са 

заглушени. Alexa не реагира на 

фразата за събуждане. 

 
     Мигащо 

червено 

Няма връзка със сървъра на 

Amazon. Алекса не може да 
приема гласови команди. 

 

 

 

 

 

 
Индикатор на 

аудио 
източник 

 

 

 
(Ако силата на 

зву ка е 
заглу шен в  този 

режим, 
светодиодът 

мига в  

съответния 
цвят) 

 
     Мига в синьо 

Високоговорителят е в режим 
Bluetooth.  Няма връзка с мобилно 

устройство. 

 
     Мига в синьо 

Високоговорителят е в режим на 
сдвояване с Bluetooth.  Първоначалната 

връзка може да се осъществи чрез 

мобилно устройство. 

 
     Свети постоянно в 

синьо 

Високоговорителят е в режим Bluetooth. 

Връзката с мобилното устройство е 

извършена успешно. 

 
     Свети постоянно в 

лилаво 

Високоговорителят е в оптичен 

режим. Може да се свърже 

устройство чрез цифров вход 

 
     Свети постоянно в 

оранжево 

Високоговорителят е в режим USB. 

Може да бъде свързана външна памет. 

 
     

 
Свети постоянно в 

цианово 

Високоговорителят е в режим AUX. 

Може да се свърже устройство чрез 

аналогов вход Аудио данните могат да 
се възпроизвеждат чрез входа AUX In. 

 
 

     Светва в бяло за 3s  



 
Индикатор 
за силата 
на звука 

 

     Светва в бяло за 3s  
 

     Светва в бяло за 3s  
 

     Светва в бяло за 3s  
 

     Светва в бяло за 3s  

 

Забележка 
• С цел защита на околната среда и запазване на ценни суровини, яркостта на 

светодиодите се намалява 15 минути след като не са издавани команди. Ако се 
издаде команда, яркостта на светодиодите се възстановява в оригиналното им 
състояние. 
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00054881/54886 
SIRIUM2000AMBT 
Технически данни 

 

 

Гласови услуги на Алекса 

Гласово управление 

Брой микрофони 3 

Решетка на микрофона Далечно поле 

 

Еквалайзер / DSP 

Профили 2 (Standard и My Equaliser) 

 

Стандарти и декодери 

Максимална аудио 

резолюция (Hi-Res) 

192 kHz / 24 bit 

Поддържани Hi-res аудио 

кодеци 

FLAC, ALAC 

Онлайн актуализация Форсирана / ръчка 
акту ализация 

 

Bluetooth 

WiFi 

(Стандартно); 
(Защ ита, 

WPS) 

Dual Band 2.4 GHz (b/g/n) 

& 5 GHz (a/c) MiMo 1x 1 
WiFi 

Bluetooth (Стандартно) 4.1 Low Energy (BLE) 

USB Възпроизвеждане и 

акту ализация 

Цифров оптичен вход 

AUX вход 

Изход 

 

Стрийминг 

WiFi стриймване (DLNA 
съвместимо) 



UPnP 

 
Високоговорител 

2x среден субуфер 3" (7.62 cm) 

2X пищ ялки 20 mm 

Клас усилвател Клас D (TAS5754) 

 

Други детайли и спецификации 

Дистанционно 

управление 

Hama SRC-1805 Layout B 

Батерии 2 x  AAA 

Опция за закачване на 

стена 


Размери (Ш x В x Д) 27 cm x  14,5 cm x 16,5 cm 

Тегло 2,2 kg 

 



00054882/54887 
SIRIUM2100AMBT 
Технически данни 

 

 

Гласови услуги на Алекса 

Гласово управление 

Брой микрофони 3 

Решетка на микрофона Далечно поле 

 

Еквалайзер / DSP 

Профили 2 (Standard и My Equaliser) 

 

Стандарти и декодери 

Максимална аудио 

резолюция (Hi-Res) 

192 kHz / 24 bit 

Поддържани Hi-res аудио 

кодеци 

FLAC, ALAC 

Онлайн актуализация Форсирана / ръчка 

актуализация 

 

Bluetooth 

 

W iFi (Стандартно); (Защита, 
W PS) 

Dual Band 2.4 GHz (b/g/n) & 

5 GHz (a/c) MiMo 1x1 WiFi 

Bluetooth (Стандартно) 4.1 Low Energy (BLE) 

USB Възпроизвеждане и 
актуализация 

Цифров оптичен вход 

AUX вход 

Изход 

 

Стрийминг 

W iFi стриймване (DLNA 

съвместимо) 


UPnP 

 
Високоговорител 

2x среден субуфер 4" (10,16 cm) 

2x пищялки 20 mm 

1x субуфер 4" (10,16 cm) 

Клас усилвател Клас D (TAS5754) 

 

Други детайли и спецификации 

Дистанционно управление Hama SRC-1805 Layout B 

Батерии 2 x AAA 

Опция за закачване на стена 

Размери (Ш x В x Д) 36,5 cm x 21,5 cm x 17,5 cm 

Тегло 5,0 kg 
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Работни инструкции 

Благодарим Ви, че избрахте продуктите 
на Hama. Отделете си време и прочетете 
напълно следните инструкции и 
информация. Моля, пазете инструкциите 
на безопасно място за бъдещи справки. 
Ако продадете това устройство, моля 
предайте и работните инструкции на 
новия собственик. 

 

1. Описание на предупредителните 
символи и бележки 

 

 

3. Бележки за безопасност 

• Продуктът е предназвачен само за 
употреба на закрито. 

• Продуктът е предназначен само за 
лична, некомерсиална цел. 

• Предпазвайте продукта от прах, влага и 
прегряване, използвайте го само в сухи 
помещения. Както всички електрически 
устройства, това устройство трябва да 
се съхранява далеч от обсега на деца. 

• Не изпускайте продукта и не го 
излагайте на удари. 

• Не работете с продукта извън 
зададените в техническите данни 
ограничения на мощността. 

• Дръжте пакетажния материал далеч от 
досега на деца, поради риск от 
задушаване. 

• Рециклирайте опаковъчния материал 
незабавно според приложимите 
законови регулации. 

• Не модифицирайте устройството по 
какъвто и да било начин. Това би 
довело до отпадане на гаранцията. 

 
 

2. Съдържание на доставката 

• "SIRIUM2000AMBT/SIRIUM2100AMBT"  
Hama смарт говорител 

• AC/DC адаптер 
• SRC-1805 Layout B Дистанционно управление 

• 2x AAA батерии 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Опасност от електрически удар 
Този символ показва части на продукта, 
които са захранени с опасно напрежение 
с достатъчна сила, за да създадат 
опасност от електрически удар. 

• Ръководство за бърза справка 

Предупреждение 

Този символ се използва за указване на 

инструкции за безопасност 
или за да насочат вниманието ви към 
Забележка 

Този символ се използва за указване на 
допълнителна информация или важни 
бележки. Внимание – батерии 

При поставяне на батериите, обърнете 

внимание на поляритета 
(маркировките + и - ) и поставете 
батериите според тях. 
Ако не го направите, батериите могат 
да изтекат или експлодират. 

Не позволявайте на деца да сменят 
батерии без наблюдение. 

Не смесвайте стари с нови 
батерии или батерии от различни 
типове и производители. 

Извадете батериите, които не са 
били използвани дълго време, от 
продукта. 

Не окъсявайте батериите. 

Не зареждайте батериите. 

Не палете батериите. 

Дръжте батериите далеч от обсега на 
деца. 

Отстранете изтощените батерии от 
продукта и ги рециклирайте 

незабавно. 

Опасност от електрически удар 
• Не отваряйте устройството или не 

работете с него, ако се повреди. 

• Не използвайте продукта, ако 
адаптерът, кабелът му или 
захранващият кабел са повредени. 

• Не се опитвайте да ремонтирате или 
поправяте продукта самостоятелно. 
Оставете това на квалифицирани 

експерти. 
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4. Преди пускане в експлоатация 

Подготовка на дистанционното 
управление за работа 
Отворете капака на отделението за 
батерии.  Той се намира от задната 
страна на дистанционното управление 
и може да се отвори чрез плъзгане в 
указаната посока. 
Доставката включва две батерии тип 
AAA, които трябва да се поставят в 
отделението за батерии на 
дистанционно управление, за да работи. 
При поставяне на батериите, се уверете, 
че те са поставени с правилния 
поляритет. Съответният поляритет (+ / -) 
е указан в отделението за батерии. 

5. Първи стъпки 

Бележка 

Използвайте само оригинални 
аксесоари (или: аксесоари, одобрени от 
Hama), за да избегнете повреди по 
продукта. 

 

 

Включване  
• Свържете захранващия кабел на 

говорителя към правилно монтиран 
контакт. 

• Говорителят се включва автоматично. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включване / изключване / в готовност 
• Натиснете [POWER] (1), за да включите 

високоговорителя. Също така можете 
да натиснете бутона [POWER] (1) на 
дистанционното управление. 

• Натиснете отново [POWER] (1) на 
устройството или на дистанционното 
управление, за да изключите 
говорителя. (Standby) 

 

Настройка силата на звука / заглушаване 
• Натискайте [VOLUME -/+], за да намалите / 

увеличите силата на звука. 

• Натиснете [ ] (2) на 
дистанционното управление, за да 
заглушите говорителя. 

• Натиснете отново [ ] (2), за да 
нулирате силата на звука към 
стойността, която е била преди да го 
заглушите. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Предупреждение 
• Включвайте продукта само в контакти, 

които са одобрени за това устройство. 
Контактът трябва да бъде монтиран 
близо до продукта и да е лесно 
достъпен. 

• Изключете продукта от захранването 
чрез бутона за включване/изключване - 
ако той не е наличен, издърпайте 
захранващия кабел от контакта. 

• При използване на разклонител с 
няколко гнезда, се уверете, че сумата 
от мощностите на свързаните 
устройства не превишава допустимия 
максимум на разклонителя. 

• Ако няма да използвате продукта за 
дълго време, го изключете от 

захранването. 

Забележка 

• За да изключите напълно говорителя, 
го изключете от електрозахранването. 

Бележка – Включване за пръв път 

• При включване за пръв път, 
говорителят е в режим "Настройка на 
устройство”  и светодиодите за 
състоянието (1-5) мигат. 

• Ако режимът на настройка не е 
активен, натиснете кратко бутона 
[SETUP] (2) на гърба на устройството 
с остър предмет (напр. кламер), за да 
активирате режима WPS (мига 
бързо). Също така можете да 
натиснете и задръжте бутона [SETUP] 
(2) за около 7 секунди, за да отворите 
AccessPoint (мига бавно). 

• При следващо включване, всички 
светодиоди (1-5) светят в оранжево, 
докато вече направените връзки се 
възстановят. В зависимост от силата на 
Интернет сигнала, това може да отнеме 

до 20 секунди. 
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6. Настройка на говорителя 

Бележка 

• За да можете да използвате всички 
функции на продукта, трябва да изтеглите 
приложението Amazon Alexa и да настроите 
профил в Amazon. За тази цел, следвайте 
инструкциите в приложението Amazon 
Alexa. Повече информация за това можете 
да намерите на www.amazon.de. 

Изтегляне на приложението Hama 

Smart Audio Бележка 

Поддържат се следните операционни 
системи: 

• iOS 8 или по-висока 
• Андроид 4.4.2 или по-висока 

 

• Отворете iTunes App Store или Google 
Play Store на вашия смартфон. 

• Потърсете "Hama Smart Audio". 

• Изтеглете приложението, както обикновено, 
и го инсталирайте на смартфона си. За да 
го направите, следвайте инструкциите от 
вашия смартфон. 

Настройка на устройството за пръв 
път с приложението Hama Smart Audio 

(функция ALEXA) 

 

Бележка за WLAN (безжична мрежа) 
• Уверете се, че рутерът е включен, 

работи правилно и че има връзка с 
Интернет/мрежа. 

• Активирайте функцията за WLAN на 
вашия рутер, ако вече не е активирана. 

• Следвайте работните инструкции на 
рутера за правилна работа на WLAN 
връзката. 

 

• Уверете се, че говорителят е в режим на 
сдвояване с WLAN. Светодиодите за 
състоянието (1-5) мигат. 

• Ако режимът на настройка не е активен, 
натиснете кратко бутона [SETUP] (2) на 
гърба на устройството с остър предмет 
(напр. кламер), за да активирате режима 
WPS (мига бързо). Също така можете да 
натиснете и задръжте бутона [SETUP] 
(2) за около 7 секунди, за да отворите 
AccessPoint (мига бавно). 

• Уверете се, че приложението Hama 
Smart Audio е инсталирано на смартфона 

ви, заедно с всички актуализации. 

• Отворете приложението Hama Smart Audio 
и натиснете [Setup]. 

• 

http://www.amazon.de/
http://www.amazon.de/
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След това натиснете [Add speaker]. 

 
• Отворете настройките на WLAN на смартфона 

си, чрез натискане на [WLAN settings]. 
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• В настройките на WLAN на 
смартфона, потърсете Hama 
SIRIUM2000AMBT/SIRIUM2100AMBT. 

Забележка 
• Говорителят създава своя собствена 

WLAN мрежа с името SIRIUMSetup и 
първите шест цифри на MAC адреса 
(напр. SIRIUMSetup_E69EBB). Тази 
мрежа не изисква парола. 

 

 

• Потвърдете избраните настройки като 

натиснете [Confirm]. 

 

 
• Свържете смартфона си към говорителя. 
• Върнете се в приложението Hama 

Smart Audio на вашия смартфон. 
• Изберете необходимото име на 

WLAN (SSID), с което желаете да 
свържете говорителя. 

• Въведете паролата за мрежата, 
ако е необходимо, и потвърдете 
с [Done]. 

Забележка 

• Често паролата е отпечатана на 
гърба на рутера или точката за 
достъп. 

• При въвеждане на паролата, обърнете 
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• Тогава говорителят се свързва към 

мрежата. 
След успешна връзка, на смартфона се 
показва "Loudspeaker configured 
successfully". 

• 

Натиснете [SIGN IN WITH AMAZON], за да 
отворите уеб браузър за въвеждане на 
данните за достъп. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• След успешно влизане, ще се върнете 
обратно в приложението Hama Smart 
Audio. 

Забележка 
Ако използвате iOS, приложението 
трябва да се затвори и да се 
рестартира. След това извършете 
двете стъпки по-долу. 
Добавеният говорител трябва да се 
покаже в главното меню. Натиснете 
иконата на говорителя. 

Натиснете [Sources] в  долния ъгъл на 

Забележка 
Ако приложението Amazon Shopping 
вече е инсталирано на настроено на 
вашия смартфон, следващите стъпки се 
пропускат. 
Чрез клавиатурата на смартфона, 
въведете данните за достъп до 
профила си в Amazon и потвърдете 
чрез Login. 
Също така можете да натиснете 
[Create new Amazon account], за да 

създадете нов профил в Amazon. 
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• Сега изберете езика, на който 
желаете Alexa да отговаря в 
бъдеще. 

7. 

Първоначална Bluetooth® връзка 

(сдвояване) 

Можете да сдвоите вашите устройства с 
говорителя чрез Bluetooth и да използвате 
говорителя като устройство за 
възпроизвеждане на аудио сигнали. 
Възпроизвеждането се управлява директно 
чрез устройството или от дистанционното 
управление. Силата на звука също може да 
се управлява директно от говорителя. 

 
 

 

 

 

 

 

• Отворете приложението Amazon Alexa и 
ако е необходимо, въведете данните за 
достъп отново. След това трябва да 
виждате говорителя във вашите активни 
устройства. 

• След това задайте личните настройки 
(времева зона, име на устройството и т.н.) 
в приложението Amazon Alexa. 

Допълнителна информация 
може да се намери на 
www.amazon.com -> Help and Customer 
Service. 

 
• Вече можете да използвате Alexa, както е 

описано в раздел 12. 

• Уверете се, че устройството с Bluetooth е 
включено и Bluetooth е активиран. 

• Активирайте режим Bluetooth® чрез повтарящо 
се натискане на бутон [SOURCE] (2) на 
говорителя. 

• Също така можете да натиснете бутона 
[Bluetooth] (13) на дистанционното управление. 

• Светодиодът за състоянието на Bluetooth (4) 
започва да мига в синьо. 

• Натиснете и задръжте бутона [SOURCE] (2) за 
около 2 секунди, за да активирате режима на 
сдвояване. Диодът за състоянието на Bluetooth 
(4) започва да мига в синьо и се чува сигнал. 

• Отворете настройките на Bluetooth на вашето 
устройство и изчакайте, докато в списъка с 
Bluetooth устройства се покаже Hama 
SIRIUM2000AMBT/SIRIUM2100AMBT. 

• Ако е необходимо, започнете търсене на 
Bluetooth устройства на вашето устройство. 

• Изберете говорителя Hama 
SIRIUM2000AMBT/SIRIUM2100AMBT от списъка 
с налични устройство и изчакайте говорителят 
да се покаже като свързано в Bluetooth 
настройките на вашето устройство. 

• Светодиодът за състоянието на Bluetooth (4) 
вече свети постоянно в синьо. 

• Стартирайте и управлявайте 
възпроизвеждането на аудио чрез 
устройството или дистанционното 
управление. 

Бележка – Bluetooth® 

• Проверете дали вашето мобилно 
устройство (смартфон, таблет) има 
Bluetooth. 

• Обърнете внимание, че максималният обхват 

за Bluetooth® е 
10 метра без препятствия като стени, хора и 
т.н. 

• Връзката може да бъде прекъсната от други 
Bluetooth® 
устройства/връзки в близост. 

• Говорителят може да бъде свързан само 
към едно устройство едновременно. 

• Обърнете внимание, че съвместимостта 

Забележка 

Обърнете внимание, че информация, 
зависеща от местоположението 
(например, ‘Какво е времето?’), ще 
бъде точна само ако информацията е 
въведена в приложението Alexa. 

http://www.amazon.com/
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7.1 Автоматична Bluetoooth® 
връзка (след успешно 
сдвояване) 

• Устройства, които вече са били сдвоени 
с говорителя, са записани автоматично. 

 

Забележка 
• Изключете говорителя преди да 

свържете устройство с него. 

• Не огъвайте или късайте кабела. 
 

• За възпроизвеждане чрез AUX-In 
гнездото, свържете устройството чрез 
AUX-In входа (4) чрез 3,5 mm аудио 
кабел (жак) към говорителя и изберете 
режим AUX. 

• За възпроизвеждане чрез AUX-Out 
гнездото, свържете други говорители / 
усилвател, например, чрез AUX-Out 
гнездото (5) чрез 3,5 mm аудио кабел 
(жак) към говорителя и изберете режим 
AUX. 

• Натиснете [POWER] (1), за да включите 
високоговорителя. 

• Активирайте режим AUX чрез повтарящо 
се натискане на бутон [SOURCE] (2) на 
говорителя. 

• Светодиодът за състоянието (4) свети в 
цианово, когато се изберете режим 
AUX. 

• Стартирайте и управлявайте 
възпроизвеждането на аудио чрез 
свързаното устройство. 

• Също така можете да натиснете бутона 
[LINE IN] (14) на дистанционното 
управление. 

 

9. Свързване чрез оптичен вход 

Цифровият аудио вход на 
високоговорителя дава възможност да 
свържете устройство (напр. телевизор) и 
да възпроизвеждане неговия звук чрез 
говорителя. 

 

7.2 Прекъсване на Bluetooth ® връзката 

• Изберете друг режим, за да прекъснете 
Bluetooth® връзката между говорителя и 
устройството. 

• Също така можете да прекратите 
връзката ръчно от вашето устройство. 

 

8. Връзка чрез AUX вход / изход 

Можете да свържете мобилни устройства 
(като смартфони, таблети, компютри, MP3 
плеъри и т.н.) и по-стари аналогови 
източници (CD/DVD плеър и т.н.) към 
говорителя чрез аналоговия аудио вход и 
да възпроизвеждате неговия звук чрез 
говорителя. Тук имате възможността да се 
свържете чрез 3,5 mm аудио кабел (жак). 

Освен това говорителят може да се свърже 
чрез аналогов аудио изход (5), чрез който 
също да се възпроизвежда аудио сигнал. 

Бележка – Bluetooth® парола 
Някои устройства изискват парола, за 
да се свържат с друго Bluetooth® 

устройство. 

• Ако Вашето устройство изисква 
парола за осъществяване на 
връзка с говорителя, въведете 
0000. 

Бележка - прекъсната връзка 

След като говорителят и устройството 
са били вече сдвоени, връзката се 
установява автоматично. Ако 
Bluetooth® връзката не се осъществява 
автоматично, проверете следното: 

Проверете Bluetooth® настройките на 
Вашето устройство, за да проверите 
дали 
SIRIUM2000AMBT/SIRIUM2100AMBT 

е свързан. Ако не е, повторете 

стъпките за Bluetooth® сдвояване. 
Проверете дали устройството и 
говорителят са на не повече от 10 
метра. Ако не е така, приближете 
двете устройства. 

Проверете дали има препятствия, 
влошаващи обхвата Ако е така, 

приближете двете устройства. 

Забележка 
• Изключете говорителя преди да 

свържете устройство с него. 
• Отстранете защитните капачки от 

двата края на оптичния сигнален 
кабел преди връзката. 

• Не огъвайте или късайте кабела. 
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• За възпроизвеждане чрез оптичната 
аудио връзка, свържете оптичен 
сигнален кабел към оптичния аудио 
вход на говорителя и към оптичния 
аудио изход на вашето устройство; 
след това изберете оптичен режим. 

• Натиснете и задръжте бутона [POWER] 
(1) за около 3 секунди, за да включите 
говорителя. 

• Активирайте оптичния режим чрез 
повтарящо се натискане на бутон 
[SOURCE] (2) на говорителя. 

• Светодиодът за оптичното състояние 
(4) светва в лилаво, когато е избран 
оптичен режим. 

• Също така можете да натиснете бутона 
[Optical IN] (12) на дистанционното 
управление. 
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10.Стриймване в мрежа 

Говорителят дава възможност да се 
възпроизвеждат аудио файлове, записани 
на компютър, таблет или смартфон. 

 
10.1 Възпроизвеждане от компютър 
(стрийминг) Можете да управлявате 
говорителя чрез вашия компютър и да 
стриймвате музика към говорителя. 

 

Изисквания: 
• Говорителят и компютърът трябва да 

бъдат в една и съща мрежа. 
• Говорителят трябва да се зададен като 

устройство за възпроизвеждане на 
компютъра. 

 
Направете следното: Control Panel -> 
Network  and Internet -> Show network 
computers and devices Говорителят 
трябва да се покаже тук. 

 

• Десен бутон на иконата или 
местоназначението на говорителя и 
изберете Allow streaming to this device. 

• Натиснете отново десен бутон на 
говорителя и изберете Show device 
website, за да промените името на 
устройството. 

• Отваря се нов прозорец. Можете да 
направите желаната промяна тук. 

 

Употреба: 
• Говорителят вече има достъп до 

споделените директории на компютъра и 
може да изпраща аудио данни към 
устройството за възпроизвеждане 
(стрийминг). 

• Директорията с музика е разрешена като 
стандарта. 

• Създайте или управлявайте споделените 
папки чрез Explorer или Window s Media 
Player. 

• Натиснете десен бутон на желания 
музикален файл, изберете Play To и след 
това изберете името на говорителя. 

• Говорителят започва да възпроизвежда 
музикалния файл. 

10.2 Възпроизвеждане чрез мрежа 
За да влезете в някой от съществуващите 
мрежово споделени файлове от 
високоговорителя, направете следното: 
• Отворете приложението Hama Smart 

Audio и изберете желания 
високоговорител. 

• Това ви отвежда в екрана за 
възпроизвеждане и асоциирания избор 
на източник в долната част. 

 

 

 
• Натиснете [Sources] и след това 

[Netw ork devices / Playback sources]. 

 

 

 
• Всички споделени файлове, до които 

говорителят има достъп, вече се показват. 

• Изберете съответната директория и 
желаната песен. Ако има няколко файла в 
една директория, те се възпроизвеждат 
последователно. 

Забележка 

• Моля, обърнете внимание, че, в 
зависимост от устройството, което 
използвате за източник, може да е 
необходим друг софтуер за 

стриймване. 
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10.3 Възпроизвеждане от таблет / 

смартфон 
За да влезете в някой от съществуващите 
мрежово споделени файлове от 
високоговорителя, направете следното: 
• Отворете приложението Hama Smart 

Audio и изберете желания 
високоговорител. 

• Това ви отвежда в екрана за 
възпроизвеждане и асоциирания избор 
на източник в долната част. 

 

 
 

• Натиснете [Sources] и след това [Local 

content]. 
 

 
Паметта на вашия смартфон / таблет се 
претърсва автоматично и намерените 
песни се групират по категории (албуми, 
изпълнителни, държава, папка). 

Изберете категория и желаната песен. 

11.Функция Alexa (гласово управление) 

• След изричане на фразата за активация 
("Alexa") или натискане на бутона [Action] (4), 
диодът за състоянието светва в синьо и се 
чува сигнал. Сега можете да разговаряте с 
Alexa. 

• Докато Alexa отговаря, диодът за състоянието 
свети в синьо. 

 
12.Профили на еквалайзера 

Еквалайзерър ви дава възможност да 
настроите звука на говорителя към вашите 
предпочитания чрез промяна на интензитета 
на басите. Можете да изберете измежду 
предварително конфигурирани профили или 
да създадете ваш собствен профил. 
• Натиснете [EQ1] (9) на дистанционното 

управление, за да извикате предварително 
конфигурираните профили. 

 

За да създадете собствен профил, направете 
следното: 
• Натиснете [EQ2] (11) на дистанционното 

управление, за да стартиране конфигурацията. 
• Променете интензитета на басите (5/6) от 

дистанционното управление. Ако 
възпроизвеждането е вече стартирало, когато 
променяте тези настройки, можете да чуете 
промените по звука незабавно. 

• Потвърдете вашите настройки чрез 
натискане на [EQ2] отново. Конфигурацията 
може да се направи също и чрез 
приложението. 

Бележка - бутон за говорене/функция на 

Alexa 
• Натиснете кратко бутон [Action] (4) на 

говорителя, за да активирате Alexa по време 
на аудио режим или силна музика. Също така 
можете да натиснете бутон [Action] 

(3) на дистанционното управление. 

• Натиснете бутон [Microphone Mute] (3), за да 
изключите микрофона. Ако микрофоните са 
деактивирани, диодите за състоянието (1-5) 
светят постоянно в червено. Също така 
можете да натиснете бутона [Microphone Mute] 
(4) на дистанционното управление. 

• Говорителят няма да отговаря повече на 
фразата за събуждане, докато микрофоните 
не се активират отново. 

• Натиснете бутон [Microphone Mute] (3) 
отново, за да активирате микрофона отново. 
Също така можете да натиснете бутона 

Забележка 

• Ако вече сте инсталирани приложението 
Amazon Market и настроили на смартфона, 
някои смартфони ще вземат потребителските 
данни директно от приложението. 

• За да настроите нов профил в Amazon, 
излезте от него и повторете стъпките, 
описани в този раздел. 
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13.Управление на баса 

• Натиснете [BASS+/-] (5) на 
дистанционното управление, за да 
увеличите или намалите баса на 
говорителя. 

 

14.Безжична мрежова връзка (WLAN) 

В зависимост от мрежата, има няколко 
начина за свързване към нея. 

 

Настройка на PBC 
• Натиснете бутон [SETUP] (2). 
• Диодът за състоянието мига бързо в 

зелено. 
• Натиснете бутона WPS на рутера или 

точката за достъп. Това често може да 
се направи и чрез уеб интерфейс. 

• Консултирайте се с инструкциите за 
употреба на рутера / точката за достъп 
за детайли за точната процедура. 

• След като процедурата е била 
започнала на рутера / точката за достъп, 
говорителят трябва да се свърже с 
точката за достъп и мрежата да е 
налична. 

 

 

Отворена мрежа 

16.Заводски настройки 

За да върнете заводските настройки на 
говорителя (настройки при доставка), 
направете следното: 
• Натиснете и задържате бутони [SETUP] 

(2) и [Action]  (4) за около 6 секунди, за 
да възстановите заводските настройки 
на говорителя. 

• След като говорителят е нулиран, той се 
рестартира. 

 
17.Актуализация на софтуер 

• Ние непрекъснато разработваме нови 
софтуерни функции и подобрения за 
нашите говорители, за да поправяме 
евентуални проблеми, добавяме 
функционалност и т.н. 

• Препоръчваме винаги да инсталирате 
актуализациите на вашия говорител. 

• Съобщения за актуализациите ще се 
показват в приложението Hama Smart 
Audio. 

• По време на актуализацията, диодът 
за състоянието (2) свети постоянно. 

 
18.Стенен монтаж 

 
 

 
 

 

 

15. Осъществяване на връзка с друга 
домашна мрежа 

• Натиснете и задръжте бутона 
[SETUP] (2) за около 7 секунди. 
Диодът за състоянието мига бързо. 

• Говорителят вече може да се свърже 
с друга мрежа. 

 

• С правилната планка е възможно 
говорителят да се монтира на 
стена. 

• За тази цел, използвайте 
монтажните отвори (1) от задната 
страна на говорителя. 

Забележка 

• Натиснете бутона [SETUP] (2), за да 

прекратите PBC настройката. 

Забележка 

• Връщането на заводските 
настройки може да реши някои 
проблеми и неизправности. 

• Въпреки това, всички настройки, 
направени преди това, като задание 
за еквалайзера, любими и мрежови 

Предупреждение 
Уверете се, че радиото разполага 
със стабилно електрозахранване, 
преди за започнете софтуерната 
актуализация. 

Прекъсването на електрозахранването 

Забележка 
• Препоръчваме да не установявате 

несигурни връзки и винаги да се 
защитавате мрежата си срещу 
неупълномощен достъп. 

• Ако мрежата, която планирате да 
използвате няма защитни функции, 
просто изберете мрежата от 
списъка и я потвърдете. Тогава 
радиото се свързва директно към 

мрежата. 

Забележка 
• Уверете се, че крепежните 

елементи, които сте избрали, могат 
да издържат на поне 5 kg. 

• Следвайте насоките и бележките 
за безопасност, включени с 
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19.Грижа и поддръжка 

• Почиствайте този продукт само с леко 
влажна кърпа, без власинки и не 
използвайте агресивни почистващи 
препарати. 

• Ако не използвате продукта за дълго 
време, изключете устройството и 
прекъснете електрозахранването му. 
Съхранявайте го на чисто и сухо място, 
далеч от директна слънчева светлина. 

 

20.Отказ на гаранция 

Hama GmbH & Co. KG не поема 
отговорност и не предоставя гаранция за 
повреди в резултат на неправилна 
инсталация/монтаж, неправилна употреба 
на продукта или поради неспазване на 
работните инструкции и/или бележките за 
безопасност. 

 

21.Декларация за съответствие 

С настоящето Hama GmbH & Co KG 
декларира, че  радио оборудване тип 

[00054881, 00054882, 00054886, 00054887] 
съответства с Директива 2014/53/ЕС. 
Пълният текст на ЕО декларацията 

за съответствие се намира на следния 
Интернет адрес: www.hama.com-
>00054881, 00054882, 00054886, 

00054887->Dow nloads. 

 

 

Честотна лента 
(ленти) 

Bluetooth: 2.402 GHz - 2.480 GHz 
WiFi 2.402 GHz – 2.480 GHz 
WiFi 2.412 GHz – 2.483 GHz 
WiFi 5.150 GHz – 5.350 GHz 

WiFi 5.470 GHz – 5.725 GHz 

Максимално 
предавана 
радиочестотна 
мощност  

Bluetooth: 4 dBm 

(EIRP) 
WiFi 2.4 GHz / 19.5 
dBm (EIRP) WiFi: 5 
GHz / 16.5 dBm 
(EIRP) 

Ограничения или изисквания в 
Белгия, България, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, 
Испания, Франция, Хърватска, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, 
Унгария, Малта, Холандия, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, 
Словения, Словакия, Финландия, Швеция, Обединено кралство 

 

Забележка 

Ако се използват канали 36–64 (честотни канали 5150 – 5350 MHz), 

продуктът може да се използва само в закрити помещения. 

http://www.hama.com/
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Сервиз и 
поддръжка 

www.hama.com 

+49 9091 502-115 

 
 
 
 
 

 

 

 

www.hama.com/nep 

 

Софтуерът Spotify е обект на лиценз от трета 
страна и може да се открие тук: 
www.spotify.com/connect/third-party-licenses 

 

Думата Bluetooth® и логотата са регистрирани търговски марки, 
собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяка употреба на такива марки от 
Hama GmbH & Co KG са под лиценз. Останалите търговски марки и 
търговски наименования са собственост на техните съответни 
собственици. 

 

Всички използвани брандове са запазени марки на съответните 
компании. Възможни са грешки и пропуски, които са обект на технически  

промени. Прилагат се нашите общи условия за доставка и плащане.  
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