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• Poznámka: Napájacie napätie tohto zariadenia je 12 V / 24 V. Príliš vysoké alebo príliš nízke napájacie 
napätie by mohlo spôsobiť poškodenie alebo poruchu tohto zariadenia. Vkladajte, prosím, toto zariadenie 
s USB diskom alebo SD kartou do zásuvky zapaľovača cigariet vo vozidle až po naštartovaní.

Inštalačná príručka a návod na obsluhu

Vlastnosti a funkcie:
• Načíta a prehráva hudobné súbory vo formáte MP3/WMA z SD kariet a USB fl ash disku
• LCD displej 1,5" zobrazuje informácie o audiosúboroch a frekvencii
• Funkcia LINE-IN, ktorá umožňuje počúvanie hudby z externých audio zariadení, ako sú napríklad CD a mp3 

prehrávače
• Konštrukcia pružného úchytu zjednodušuje nastavenie tohto zariadenia do požadovanej polohy
• 206 prednastavených kanálov na frekvencii v rozsahu 87,5 MHz – 108,0 MHz. 
• Napájanie cez zásuvku zapaľovača cigariet vo vozidlách (12 V / 24 V, jednosmerný prúd)
• Pri opätovnom zapnutí zariadenie obnovuje poslednú frekvenciu, číslo skladby a nastavenú hlasitosť
• Mnoho volieb ekvalizéra: Rock, Classical, Normal, POP, Jazz, Country
• Veľa režimov prehrávania: Všetko (All), Iba jedna (Single), Celý priečinok (Folder), Náhodné (Random), 

Normal 

Technické údaje:
Rozsah v pásme FM:  87,5 – 108,0 MHz 
Rozstup kanálov:  40 dB 
Frekvenčná odozva:  35 Hz – 20 kHz 
Možnosti inštalácie:   Systém Plug & drive: Jednoducho zariadenie pripojte do 

zásuvky zapaľovača cigariet
Podpora: SD/MMC, USB
Maximálna pamäťová kapacita pri kartách SD/MMC je 32 GB
USB – podpora všetkých pamätí typu U-disk 2.0

Vstup audio rozhrania: 2,5 mm stereo konektor 
Napájacie napätie:  Jednosmerné, 12 V / 24 V
Prevádzková teplota: -15 °C až 50 °C
Hmotnosť: 70 g
Rozmery FM modulátora sú 75 × 45 × 50 mm (d × š × v), dĺžka pružného držiaka je 120 mm
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Tlačidlá a displej

Základné funkcie:
Play/Pause: Stlačte tlačidlo „“, aby sa zvolený súbor MP3/WMA začal prehrávať. Ak chcete prehrávanie preru-
šiť, stlačte tlačidlo „“. Ak chcete prehrávanie obnoviť, stlačte znovu toto tlačidlo.
Previous/Next: Stlačte tlačidlo „“, aby sa prehrávala predchádzajúca skladba alebo stlačte tlačidlo „“, aby 
sa začalo prehrávanie nasledujúcej skladby.
Prepínač kanálov: Stlačte tlačidlo „+“ alebo „--“, aby došlo k zvoleniu kanálov. Ak prepnete na určitý kanál, na displeji 
sa zobrazí príslušná frekvencia.
Poznámka: K dispozícii je 206 predvolených kanálov: 87,5 MHz. – 108,0 MHz
Nastavenie hlasitosti: Stlačte a držte stlačené tlačidlo „“, aby došlo k zníženiu hlasitosti alebo stlačte a držte 
tlačidlo „“, aby došlo k zvýšeniu hlasitosti.
Voľba režimu ekvalizéra: Stlačte krátko tlačidlo EQ, aby došlo k nastaveniu režimu ekvalizéra.
Voľba režimu prehrávania: Stlačte dlho tlačidlo EQ, aby došlo k nastaveniu režimu prehrávania.
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Funkcie diaľkového ovládania:
1. Tlačidlo CH: Nastavuje frekvenciu po priamej voľbe frekvencie pomocou tlačidiel s číslami.
2. Tlačidlá FL+/FL-: menia prehrávanie priečinkov jeden po druhom.
3. Tlačidlo CH+/CH-: Nastavenie frekvencie krátkym stlačením v krokoch po 0,1 MHz, rýchle nastavenie 

frekvencie dlhým stlačením.
4. Tlačidlo PREV/NEXT: Volí predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.
5. Tlačidlo +/-:  Tlačidlo zvyšuje alebo znižuje hlasitosť 
6. Tlačidlo PLAY: Krátke stlačenie spustí prehrávanie alebo pozastaví prehrávanie.
7. Tlačidlá čísel: Volí skladbu pomocou tlačidiel s číslami pri normálnom prehrávaní, alebo volí frekvenciu po 

vstúpení do režimu rádia.
8. Krátke stlačenie tlačidla EQ: Zmení režim ekvalizéra počas prehrávania (Rock, Classical, Normal, POP, Jazz, 

Country)
9. Dlhé stlačenie tlačidla EQ: Volí režim prehrávania. (Všetko (All), Iba jedna (Single), Celý priečinok (Folder), 

Náhodné (Random), Normal)
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Poznámka
• Z bezpečnostných dôvodov vkladajte USB fl ash disk alebo pamäťové karty do zariadenia skôr, než pripojíte 

toto zariadenie k zásuvke zapaľovača cigariet v automobile. 
• Zariadenie podporuje väčšinu typov USB fl ash diskov alebo pamäťových kariet s výnimkou niekoľkých typov.
• Ak nemôže zariadenie načítať dáta z USB fl ash disku alebo z pamäťovej karty, pokúste sa USB disk alebo 

pamäťovú kartu vybrať a vložiť do zariadenia znovu alebo odpojte a znovu pripojte zariadenie k zásuvke 
zapaľovača cigariet.

• Frekvencia tunera vo vozidle by mala byť rovnaká, ako frekvencia tohto zariadenia. 
• Nevkladajte do zariadenia alebo nevyberajte zo zariadenia USB fl ash disk alebo pamäťovú kartu, ak je toto 

zariadenie pripojené k zásuvke zapaľovača cigariet vo vozidle. Ak chcete disk alebo kartu vybrať, najskôr 
odpojte zariadenie od zásuvky zapaľovača cigariet, vložte alebo vyberte disk či kartu a potom zariadenie 
opäť pripojte k zásuvke zapaľovača cigariet.

• Načítanie môže byť pomalé, ak je na USB fl ash disku alebo na pamäťovej karte uložených príliš mnoho 
audiosúborov.

• Pri manipulácii s ohybným držiakom dbajte na to, aby ste ho nepoškodili nadmernou silou.
• Hlavnú časť s displejom je možné natočiť o + 60° voči vodorovnej osi. V krajných medziach nepoužívajte 

nadmernú silu.
• Ak chcete predĺžiť prevádzkovú životnosť tohto zariadenia, nepoužívajte, prosím, toto zariadenie extrémne 

dlho.

Výmena bezpečnostnej poistky
Ak nepracuje zariadenie správne, môže to byť spôsobené poruchou bezpečnostnej poistky. Ak je to nutné, vymeň-
te, prosím, bezpečnostnú poistku podľa týchto pokynov:
• Odpojte zariadenie od zásuvky zapaľovača cigariet.
• Uvoľnite koncovú časť zástrčky.

Vyberte spálenú bezpečnostnú poistku a vložte novú poistku (jedna poistka je v balení navyše). Vždy použite 
rovnakú hodnotu a typ poistky (F2A/250 V).
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POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM
Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
 Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické 
a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu 
likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne 
v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje 
výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou 
tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych 
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej 
likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho 
zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými 
predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie
Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu 
alebo dodávateľa.
Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie 
o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

 Fast ČR, a. s., vyhlasuje, že SWM 180 je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými 
ustanoveniami smernice 1999/5/ES. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Vyhlásenie 
o zhode je súčasťou návodu alebo je možné ho nájsť na webových stránkach www.sencor.eu

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifi káciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhra-
dzujeme si právo na ich zmenu.
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