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• Uwaga: Napięcie zasilające tego urządzenia wynosi 12 V / 24 V. Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie 
zasilające mogłoby spowodować uszkodzenie lub awarię urządzenia. To urządzenie wraz z dyskiem USB 
lub kartą SD należy podłączyć do gniazdka zapalniczki samochodowej dopiero po uruchomieniu pojazdu.

Instrukcja instalacji i obsługi

Właściwości i funkcje:
• Wczytuje i odtwarza pliki muzyczne w formacie MP3/WMA z kart SD i fl ash dysków USB
• 1,5" wyświetlacz LCD pokazuje informacje o plikach audio i częstotliwości
• Funkcja LINE-IN umożliwiająca słuchanie muzyki z zewnętrznych urządzeń audio, jak np. odtwarzacze CD i 

mp3
• Konstrukcja elastycznego uchwytu ułatwia ustawienie tego urządzenia w odpowiedniej pozycji
• 206 wstępnie ustawionych kanałów na częstotliwości w zakresie 87,5 MHz - 108,0 MHz. 
• Zasilanie przez gniazdo zapalniczki samochodowej (12 V / 24 V, prąd stały)
• Przy ponownym włączeniu urządzenie odnawia ostatnią częstotliwość, numer utworu i ustawioną głośność
• Wiele trybów korektora: Rock, Classical, Normal, POP, Jazz, Country
• Wiele trybów odtwarzania: Wszystko (All), Tylko jeden (Single), Cały folder (Folder), Przypadkowa kolejność 

(Random), Normal

Dane techniczne
Zakres w paśmie FM:  87,5 - 108,0 MHz 
Odstępy kanałów:  40 dB 
Pasmo przenoszenia:  35 Hz - 20 kHz 
Możliwości instalacji:   System Plug & drive: Po prostu podłącz urządzenie do 

gniazda zapalniczki samochodowej
Obsługa: SD/MMC, USB
Maksymalna pojemność pamięci w przypadku kart SD/MMC wynosi 32 G
USB - obsługa wszystkich pamięci typu U-disk 2.0

Wejście interfejsu audio: 2,5 mm złącze stereo 
Napięcie zasilające:  Prąd stały, 12 V / 24 V
Temperatura pracy: -15 °C do 50 °C
Waga: 70 g
Wymiary modulatora FM wynoszą 75 x 45 x 50 mm (dł. x sz. x w.), długość elastycznego uchwytu wynosi 120 mm
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Przyciski i wyświetlacz

Podstawowe funkcje:
Play/Pause: Wciśnij przycisk „“, aby rozpocząć odtwarzanie wybranego pliku MP3/WMA. Aby przerwać odtwa-
rzanie, wciśnij przycisk „“. Aby odnowić odtwarzanie, wciśnij ponownie ten przycisk.
Previous/Next: Wciśnij przycisk „“, aby rozpocząć odtwarzanie poprzedniego utworu lub wciśnij przycisk 
„“, aby rozpocząć odtwarzanie następnego utworu.
Przełącznik kanałów: Wciśnij przycisk „+“ lub „--“, aby wybrać kanały. Po przełączeniu na dany kanał na wyświetla-
czu zostanie pokazana odpowiednia częstotliwość.
Uwaga: Do dyspozycji jest 206 wstępnie ustawionych kanałów: 87,5 MHz. - 108,0 MHz
Ustawianie głośności: Wciśnij i przytrzymaj przycisk „“, aby doszło do obniżenia głośności lub wciśnij i przytrzy-
maj przycisk „“, aby doszło do podwyższenia głośności.
Wybór trybu korektora: Wciśnij na krótko przycisk EQ, aby ustawić tryb korektora.
Wybór trybu odtwarzania: Wciśnij długo przycisk EQ, aby ustawić tryb odtwarzania.
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Funkcje pilota zdalnego sterowania:
1. Przycisk CH: Ustawia częstotliwość po bezpośrednim wyborze częstotliwości za pomocą przycisków nume-

rycznych.
2. Przyciski FL+ / FL-: zmieniają odtwarzanie folderów jeden za drugim.
3. Przycisk CH+/CH-: Ustawianie częstotliwości poprzez wciśnięcie przycisku na krótko w krokach po 0,1 MHz, 

szybkie ustawianie częstotliwości poprzez wciśnięcie przycisku na długo.
4. Przycisk PREV/NEXT: Wybór poprzedniego lub następnego utworu.
5. Przycisk +/-:  Przycisk podwyższania lub obniżania głośności 
6. Przycisk PLAY: Po wciśnięciu tego przycisku na krótko zostanie rozpoczęte lub zatrzymane odtwarzanie.
7. Przyciski numeryczne: Przyciski numeryczne pozwalają na wybór utworu przy normalnym odtwarzaniu lub na 

wybór częstotliwości po wejściu do trybu radia.
8. Krótkie wciśnięcie przycisku EQ: Zmienia tryb korektora podczas odtwarzania (Rock, Classical, Normal, POP, 

Jazz, Country)
9. Długie wciśnięcie przycisku EQ: Pozwala na wybór trybu odtwarzania. (Wszystko (All), Tylko jeden (Single), 

Cały folder (Folder), Przypadkowa kolejność (Random), Normal)
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Uwaga:
• Ze względów bezpieczeństwa fl ash dysk USB lub karty pamięci nie należy wkładać do urządzenia przed jego 

podłączeniem do gniazda zapalniczki samochodowej. 
• Urządzenie obsługuje większość fl ash dysków USB lub kart pamięci z wyjątkiem kilku typów.
• Jeśli urządzenie nie może wczytać danych z fl ash dysku USB lub z karty pamięci, spróbuj wyjąć dysk USB 

lub kartę pamięci i włożyć je do urządzenia ponownie lub odłączyć i ponownie podłączyć urządzenie do 
gniazda zapalniczki samochodowej.

• Częstotliwość tunera w samochodzie powinna być taka sama jak częstotliwość tego urządzenia. 
• Nie wkładaj do urządzenia ani nie wyjmuj z niego fl ash dysku USB lub karty pamięci, jeśli urządzenie jest 

podłączone do gniazda zapalniczki samochodowej. Jeśli chcesz wyjąć dysk lub kartę, odłącz najpierw 
urządzenie od gniazda zapalniczki samochodowej, włóż lub wyjmij dysk lub kartę, a następnie podłącz 
urządzenie ponownie do gniazda zapalniczki samochodowej.

• Wczytywanie może przebiegać powoli, jeśli na fl ash dysku USB lub na karcie pamięci jest zapisanych zbyt 
wiele plików audio.

• Podczas manipulowania elastycznym uchwytem zadbaj o to, aby nie uszkodzić go poprzez użycie nadmiernej 
siły.

• Główną część z wyświetlaczem można obrócić o + 60° w stosunku do osi poziomej. W skrajnych ustawie-
niach nie należy używać nadmiernej siły.

• Jeśli chcesz przedłużyć żywotność tego urządzenia, nie używaj go zbyt długo.

Wymiana bezpiecznika
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, może to być spowodowane awarią bezpiecznika. W razie konieczności 
wymień bezpiecznik zgodnie z poniższymi wskazówkami:
• Odłącz urządzenie od gniazda zapalniczki samochodowej.  
• Zwolnij końcową część wtyczki.

Wyjmij spalony bezpiecznik i włóż nowy (w opakowaniu znajduje się jeden zapasowy bezpiecznik). Używaj zawsze 
bezpiecznika tego samego typu i wartości (F2A/250V).
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczo-
nego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH
 Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów 
elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W 
celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do 
wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach 
europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie 
ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne 
źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa likwidacja odpadów. Szczegóło-
wych informacji udzielą Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku 
niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi 
przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej
Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji 
od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.
Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej
Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie 
potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

 Fast ČR a.s. oświadcza, że urządzenie SWM 180 jest zgodne z podstawowymi wymaganiami i innymi 
postanowieniami dyrektywy nr 1999/5/ES. Z urządzenia można swobodnie korzystać w UE. 
Oświadczenie o zgodności jest częścią składową instrukcji lub można je znaleźć na stronach 
internetowych www.sencor.eu

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.
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