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• Megjegyzés: A készülék tápfeszültsége 12 V / 24 V. A túl magas vagy túl alacsony feszültség a készülék 
károsodását vagy meghibásodását okozhatja. A készüléket az USB lemezzel vagy SD kártyával csak a jármű 
beindítása után szúrja a cigarettagyújtó aljzatba.

Telepítési kézikönyv és használati útmutató

Tulajdonságok és funkciók:
• MP3/WMA formátumú fájlok beolvasása és lejátszása SD kártyáról és USB fl ash lemezről
• Az 1,5" LCD kijelző megjeleníti az információkat az audio fájlokról és frekvenciákról
• LINE-IN funkció,. ami lehetővé teszi zene hallgatását külső audio eszköztől, mint pl. CD és mp3 lejátszó
• A rugalmas megfogatás kivitele egyszerűvé teszi a készülék kívánt helyzetbe állítását
• 206 előrebeállított csatorna a 87,5 MHz - 108,0 MHz tartományban. 
• Tápellátás a jármű cigarettagyújtóján keresztül (12 V / 24 V, egyenirányú áram)
• A készülék újabb bekapcsolásánál az utolsó frekvenciát, zeneszámot és beállított hangerőt állítja vissza
• Az ekvalizer lehetőségei: Rock, Classical, Normal, POP, Jazz, Country
• Lejátszási módok: Mind (All), Csak egy (Single), Egész mappa (Folder), Véletlenszerű (Random), Normal 

Műszaki adatok:
FM sávtartomány:  87,5 - 108,0 MHz 
Csatorna-elválasztás:  40 dB 
Frekvencia átvitel:  35 Hz – 20 kHz 
Telepítési lehetőségek:   System Plug & drive: A készüléket egyszerűen szúrja be 

a cigarettagyújtó aljzatba
Támogatás: SD/MMC, USB
A maximum kapacitás SD/MMC kártyáknál 32 G
USB - minden U-disk 2.0 típusú memóriaeszköz támogatása

Audio kiosztás bemenet: 2,5 mm sztereo csatlakozó 
Tápfeszültség:  12 V / 24 V egyenirányú áram
Üzemhőmérséklet: -15 °C - 50 °C
Tömeg: 70 g
Az FM modulátor méretei 75 x 45 x 50 mm (h x sz x m), a rugalmas tartó hossza 120 mm
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Gombok és kijelző

Alapfunkciók:
Play/Pause: Nyomja meg a „“ gombot a kiválasztott MP3/WMA fájl lejátszásának elindításához. Ha le akarja 
állítani a lejátszást, nyomja meg a „“ gombot. Ha folytatni akarja a lejátszást, nyomja meg újra ezt a gombot.
Previous/Next: Nyomja meg a „“ gombot az előző zeneszám lejátszásához vagy nyomja meg a „“ gombot 
a következő zeneszám lejátszásához.
Csatorna átkapcsoló: Nyomja meg a „+“ vagy „--“ gombot a csatorna kiválasztásához. Ha egy adott csatornára 
kapcsol, a képernyőn megjelenik a vonatkozó frekvencia.
Megjegyzés: 206 előrebeállított csatorna áll rendelkezésre: 87,5 MHz - 108,0 MHz
Hangerő beállítás: Nyomja meg és tartsa a „“ gombot a hangerő csökkentéséhez vagy nyomja meg és tartsa a 
„“ gombot a hangerő növeléséhez.
Ekvalizer mód kiválasztás: Nyomja meg röviden az EQ gombot az ekvalizer mód beállításához.
Lejátszás mód kiválasztás: Nyomja meg hosszan az EQ gombot a lejátszás mód beállításához.
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Távvezérlés funkció:
1. CH gomb: Állítsa be a frekvenciát a frekvencia közvetlen kiválasztása utána a számgombokkal.
2. FL+ / FL- gombok: a mappák lejátszását egymás után módosítja.
3. CH+/CH- gomb: A frekvencia beállítása rövid lenyomással 0,1 MHz lépésekben, a frekvencia gyorsbeállítása 

hosszú lenyomással.
4. PREV/NEXT gomb: Az előző vagy következő zeneszámot választja.
5. +/- gomb:  A gomb növeli vagy csökkenti a hangerőt 
6. PLAY gomb: Rövid lenyomással elindítja a lejátszást vagy leállítja a lejátszást.
7. Számgombok: Kiválasztja a zeneszámot szám alapján rendes lejátszásnál, vagy kiválasztja a frekvenciát a 

rádió módban.
8. EQ gomb rövid lenyomás: Ekvalizer mód módosítása lejátszás közben (Rock, Classical, Normal, POP, Jazz, 

Country)
9. EQ gomb hosszú lenyomás: Lejátszás mód kiválasztása. (Mind (All), Csak egy (Single), Egész mappa (Fol-

der), Véletlenszerű (Random), Normal)
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Megjegyzés
• Biztonsági okokból az USB fl ash lemezt vagy memóriakártyát még a cigarettagyújtó ajzatba csatlakoztatás 

előtt tegye a készülékbe. 
• A készülék támogatja az USB fl ash lemezek vagy memóriakártyák többségét néhány típus kivételével.
• Ha a készülék nem tudja beolvasni az adatokat az USB fl ash lemezről vagy memóriakártyáról, próbálja meg 

az USB lemezt vagy memóriakártyát kivenni és újra beszúrni vagy a készüléket húzza ki és csatlakoztassa 
újra a cigarettagyújtó aljzatba.

• Az FM tuner frekvenciája a kocsiban azonos kell legyen a készülék frekvenciájával. 
• A készülékbe ne tegyen vagy ne vegyen ki USB fl ash lemezt vagy memóriakártyát, ha a készülék a jármű 

cigarettagyújtó aljzatába van csatlakoztatva. Ha ki akarja venni a lemezt vagy a kártyát venni, előbb húzza 
ki a készüléket a cigarettagyújtó aljzatból, tegye be a lemezt vagy a kártyát és azután csatlakoztassa újra a 
készüléket a cigarettagyújtó aljzatba.

• A beolvasás lassú lehet, ha az USB lemezen vagy a memóriakártyán túl sok audio fájl van.
• A rugalmas tartóval manipulációnál ügyeljen arra, hogy ne károsítsa túl nagy erő miatt.
• A kijelző fő része + 60°-ban elforgatható a vízszintes tengellyel szemben. A szélső helyzetekben ne fejtsen ki 

túl nagy erőt.
• Ha meg akarja hosszabbítani a készülék élettartamát, kérjük ne használja a készüléket túlságosan sokáig.

A biztonsági biztosíték cseréje
Ha a készülék nem működik megfelelően, azt a biztonsági biztosíték meghibásodása okozhatja. Ha szükséges, 
kérjük végezze el a biztonsági biztosíték cseréjét a következő utasítások szerint:
• Kapcsolja le a készüléket a cigarettagyújtó aljzatról.  
• Oldja ki a dugó végződését.

Cserélje ki a megégett biztonségi biztosítékot és tegyen be új biztosítékot (egy biztosíték van még a csomagolás-
ban). Mindig azonos értékű és típusú biztosítékot használjon (F2A/250V).
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UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN
A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE 
 Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy 
elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafel-
használáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más 
európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. 
A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre 
kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével 
adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi 
gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban 
bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az 
eladójától vgy beszállítójától.
Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat 
a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

 A Fast ČR a.s. kijelenti, hogy az SWM 180 megfelel az alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK 
irányelv vonatkozó rendelkezéseinek.  A berendezés szabadon használható az EU-ban. A megfelelősé-
gi nyilatkozat az útmutató része és megtalálható a www.sencor.eu oldalon.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmeztetés nélkül történhetnek és 
minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.
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