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• Poznámka: Napájecí napětí tohoto zařízení je 12 V / 24 V. Příliš vysoké nebo příliš nízké napájecí napětí by 
mohlo způsobit poškození nebo poruchu tohoto zařízení. Vkládejte prosím toto zařízení s USB diskem nebo 
s SD kartou do zásuvky zapalovače cigaret ve vozidle až po nastartování.

Instalační příručka a návod k obsluze

Vlastnosti a funkce:
• Načítá a přehrává hudební soubory ve formátu MP3/WMA z SD karet a USB fl ash disku
• LCD displej 1,5" zobrazuje informace o audio souborech a frekvenci
• Funkce LINE-IN, která umožňuje poslech hudby z externích audio zařízení, jako jsou například CD  a mp3 

přehrávače
• Konstrukce pružného úchytu zjednodušuje nastavení tohoto zařízení do požadované polohy
• 206 přednastavených kanálů na frekvenci v rozsahu 87,5 MHz - 108,0 MHz. 
• Napájení přes zásuvku zapalovače cigaret ve vozidlech (12 V / 24 V, stejnosměrný proud)
• Při opětovném zapnutí zařízení obnovuje poslední frekvenci, číslo skladby a nastavenou hlasitost
• Mnoho voleb ekvalizéru: Rock, Classical, Normal, POP, Jazz, Country
• Mnoho režimů přehrávání: Vše (All), Pouze jedna (Single), Celá složka (Folder), Náhodné (Random), Normal 

Technické údaje:
Rozsah v pásmu FM:  87,5 - 108,0 MHz 
Rozestup kanálů:  40 dB 
Frekvenční odezva:  35 Hz - 20 kHz 
Možnosti instalace:   Systém Plug & drive: Jednoduše zařízení připojte do 

zásuvky zapalovače cigaret
Podpora: SD/MMC, USB
Maximální paměťová kapacita u karet SD/MMC je 32 G
USB - podpora všech pamětí typu U-disk 2.0

Vstup audio rozhraní: 2,5 mm stereo konektor 
Napájecí napětí:  Stejnosměrné, 12 V / 24 V
Provozní teplota: -15 °C až 50 °C
Hmotnost: 70 g
Rozměry FM modulátoru jsou 75 x 45 x 50 mm (d x š x v), délka pružného držáku je 120 mm
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Tlačítka a displej

Základní funkce:
Play/Pause: Stiskněte tlačítko „“, aby došlo k zahájení přehrávání zvoleného souboru MP3/WMA. Chcete-li 
přehrávání přerušit, stiskněte tlačítko „“. Chcete-li přehrávání obnovit, stiskněte znovu toto tlačítko.
Previous/Next: Stiskněte tlačítko „“, aby byla přehrávána předcházející skladba nebo stiskněte tlačítko „“, 
aby bylo zahájeno přehrávání následující skladby.
Přepínač kanálů: Stiskněte tlačítko „+“ nebo „--“, aby došlo ke zvolení kanálů. Přepnete-li na určitý kanál, na displeji 
bude zobrazena příslušná frekvence.
Poznámka: K dispozici je 206 předvolených kanálů: 87,5 MHz. - 108,0 MHz
Nastavení hlasitosti: Stiskněte a držte stisknuté tlačítko „“, aby došlo k snížení hlasitosti nebo stiskněte a držte 
tlačítko „“, aby došlo k zvýšení hlasitosti.
Volba režimu ekvalizéru: Stiskněte krátce tlačítko EQ, aby došlo k nastavení režimu ekvalizéru.
Volba režimu přehrávání: Stiskněte dlouze tlačítko EQ, aby došlo k nastavení režimu přehrávání.
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Funkce dálkového ovládání:
1. Tlačítko CH: Nastavuje frekvenci po přímé volbě frekvence pomocí tlačítek s čísly.
2. Tlačítka FL+ / FL-: mění přehrávání složek jednu po druhé.
3. Tlačítko CH+/CH-: Nastavení frekvence krátkým stisknutím v krocích po 0,1 MHz, rychlé nastavení frekvence 

dlouhým stisknutím.
4. Tlačítko PREV/NEXT: Volí předcházející nebo následující skladbu.
5. Tlačítko +/-:  Tlačítko zvyšuje nebo snižuje hlasitost 
6. Tlačítko PLAY: Krátké stisknutí zahájí přehrávání nebo pozastaví přehrávání.
7. Tlačítka čísel: Volí skladbu pomocí tlačítek s čísly při normálním přehrávání, nebo volí frekvenci po vstoupení 

do režimu rádia.
8. Krátké stisknutí tlačítka EQ: Změní režim ekvalizéru během přehrávání (Rock, Classical, Normal, POP, Jazz, 

Country)
9. Dlouhé stisknutí tlačítka EQ: Volí režim přehrávání. (Vše (All), Pouze jedna (Single), Celá složka (Folder), 

Náhodné (Random), Normal)
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Poznámka
• Z bezpečnostních důvodů vkládejte USB fl ash disk nebo paměťové karty do zařízení dříve, než připojíte toto 

zařízení k zásuvce zapalovače cigaret v automobilu. 
• Zařízení podporuje většinu typů USB fl ash disků nebo paměťových karet s výjimkou několika typů.
• Nemůže-li zařízení načíst data z USB fl ash disku nebo z paměťové karty, pokuste se USB disk nebo 

paměťovou kartu vyjmout a vložit do zařízení znovu nebo odpojte a znovu připojte zařízení k zásuvce 
zapalovače cigaret.

• Frekvence tuneru ve vozidle by měla být stejná, jako frekvence tohoto zařízení. 
• Nevkládejte do zařízení nebo nevyjímejte ze zařízení USB fl ash disk nebo paměťovou kartu, je-li toto zařízení 

připojeno k zásuvce zapalovače cigaret ve vozidle. Chcete-li disk nebo kartu vyjmout, nejdříve odpojte 
zařízení od zásuvky zapalovače cigaret, vložte nebo vyjměte disk či kartu a potom zařízení opět připojte 
k zásuvce zapalovače cigaret.

• Načítání může být pomalé, je-li na USB fl ash disku nebo na paměťové kartě uloženo příliš mnoho audio 
souborů.

• Při manipulaci s ohebným držákem dbejte na to, aby jste jej nepoškodili nadměrnou silou.
• Hlavní část s displejem lze natočit o + 60° vůči vodorovné ose. V krajních mezích nepoužívejte nadměrné 

síly.
• Chcete-li prodloužit provozní životnost tohoto zařízení, nepoužívejte prosím toto zařízení extrémně dlouho.

Výměna bezpečnostní pojistky
Nepracuje-li zařízení správně, může to být způsobeno poruchou bezpečnostní pojistky. Je-li to nutné, proveďte 
prosím výměnu bezpečnostní pojistky podle těchto pokynů:
• Odpojte zařízení od zásuvky zapalovače cigaret.  
• Uvolněte koncovou část zástrčky.

Vyjměte spálenou bezpečnostní pojistku a vložte novou pojistku (jedna pojistka je v balení navíc). Vždy použijte 
stejnou hodnotu a typ pojistky (F2A/250V).
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Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem
Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení
 Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, 
obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích 
Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při 
koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat 
cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní 
prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné 
likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo 
dodavatele.
Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace 
o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

 Fast ČR a.s. prohlašuje, že SWM 180 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými 
ustanoveními směrnice 1999/5/ES.  Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě je 
součástí návodu nebo je lze najít na webových stránkách www.sencor.eu

Změny v textu, designu a technických specifi kací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si 
právo na jejich změnu.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s Revision 07/2011
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