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PODSTAWOWE FUNKCJE:
Wybór trybu odtwarzania lub folderu jednym przyciskiem

Duży wyświetlacz 1,4” (3,5 cm) z wyświetlaniem tytułu i tekstu utworu
 
• Można przenosić muzykę z karty SD lub dysku USB flash i odtwarzać przez radio samochodowe 

FM lub inny odbiornik radiowy FM. 
• Obsługa odtwarzania plików w formacie MP3/WMA bezpośrednio z karty SD (max. 16 GB, nie 

wchodzi w skład zestawu) lub dysku USB flash (max. 16 GB, nie wchodzi w skład zestawu).
• W pamięci można zapisać 199 stacji w paśmie FM w zakresie częstotliwości 88,1 MHz do 107,9 MHz.
• Obsługa funkcji wyboru folderu (pliki muzyczne można zapisać w różnych folderach na karcie / 

dysku flash). 6 trybów odtwarzania (powtarzanie wszystkich utworów, odtwarzanie losowe, normalne 
odtwarzanie, powtarzanie jednego utworu, odtwarzanie folderu, wielokrotne odtwarzanie folderu). 
Utwory można odtwarzać w wybranym trybie.

• Obsługa 7 typów equalizerów: Naturalny, rock, pop, muzyka klasyczna, łagodna muzyka, jazz i DBB.
• Obsługa RDS – nazwa odtwarzanego utworu pojawi się na wyświetlaczu radia.
• Duży wyświetlacz LCD pokazuje częstotliwość, numer utworu, nazwę utworu i tekst utworu.
• Dzięki funkcji czytnika kart SD można po podłączeniu tego urządzenia do komputera za 

pośrednictwem uniwersalnego kabla USB (nie wchodzi w skład zestawu) pobierać lub usuwać pliki 
przy pomocy komputera.

• Zasilanie 12V stały z gniazdka zapalniczki w pojeździe.
• W pełni regulowane ramię do elastycznego użytku. 
• Podczerwony pilot wchodzi w skład zestawu.
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INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NADAJNIKA FM:

1. Wsuń nadajnik FM do gniazdka zapalniczki lub do gniazdka zasilania w samochodzie.

2. Ustaw na radiu pożądaną częstotliwość FM. Następnie przy pomocy przycisku na nadajniku FM lub 
na pilocie ustaw tę samą częstotliwość.

3. Włóż kompatybilną kartę SD (max. 16 GB, nie wchodzi w skład zestawu) do właściwego slotu  
lub podłącz dysk USB flash (max. 16 GB, nie wchodzi w skład zestawu) do złącza USB  
na nadajniku FM.

4. Wybierz pożądany tryb odtwarzania lub folder. Podczas odtwarzanie muzyki można przez wciśnięcie 
przycisku na przednim panelu zmienić tryb odtwarzania. Podczas wstrzymania odtwarzania można 
przez wciśnięcie przycisku na przednim panelu wybrać folder muzyczny do odtwarzania. 

Życzymy przyjemnej zabawy! 
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Wyświetlacz

Tryb  
odtwarzania

Odtwarzanie / Pauza

Kolejny utwór / zwiększenie częstotliwości 
Poprzedni utwór / zmniejszenie głośności/ 
zmniejszenie częstotliwości
PRZYCISK CH (kanał)
przycisk ustawień języka
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Slot dla 
karty pamięci

Port USB

Adapter 
samochodowy

Wejście liniowe



PL-6

1. Karta pamięci/wskaźnik wymiennego dysku
2. Czas odtwarzania
3. Tryb EQ
4. Aktualna częstotliwość
5. Typ muzyki
6. Nazwa utworu
7. Całkowita liczba utworów
8. Tryb odtwarzania
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0

1 2 3
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EQ (Equalizer)

Tryb odtwarzania

Częstotliwość +

Odtwarzanie / Pauza
Następny utwór

Głośność + / -

Odtworzyć folder +

Częstotliwość -

Odtworzyć folder -

Poprzedni utwór
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ZWIĘZŁY PRZEWODNIK:
Przewodnik 
po sterowaniu nadajnik FM Pilot zdalnego sterowania

1. Włączenie 
i zatrzymanie 
odtwarzania 
muzyki

Wciśnij przycisk „PLAY” (Odtwarzanie): 
włączenie odtwarzania
Wciśnij ponownie przycisk „PLAY” 
(Odtwarzanie): zatrzymanie odtwarzania 

Wciśnij przycisk PLAY/PAUSE (Odtwarzanie/
Zatrzymanie).

2. Ustawienia 
głośności

Długie wciśnięcie przycisku „  “: zwiększenie 
głośności;
Długie wciśnięcie przycisku „  ”: 
zmniejszenie głośności;

Przez wciśnięcie przycisku „+” zwiększysz 
głośność;
przez wciśnięcie przycisku „-” zmniejszysz 
głośność.

3. Zmiana 
częstotliwości

Najpierw wciśnij przycisk „CH” a potem
wciśnij przycisk „  ”: zwiększenie 
częstotliwości
wciśnij przycisk „  ”: zmniejszenie 
częstotliwości

Wciśnij przycisk „CH+”:
zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz 
Wciśnij przycisk „CH-”:
zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz 
Lub przy pomocy przycisków numerycznych na 
wprowadź pożądaną częstotliwość i potwierdź 
wciskając przycisk „CH+”.

4. Wybór muzyki

Krótkie wciśnięcie przycisku „  ”: 
odtwarzanie kolejnego utworu; krótkie 
wciśnięcie przycisku „  ”: odtwarzanie 
poprzedniego utworu

Wciśnięcie przycisku „  ”: odtwarzanie 
kolejnego utworu; krótkie wciśnięcie przycisku 
„  ”: odtwarzanie poprzedniego utworu
Lub przez wciśnięcie przycisków numerycznych 
wybierz pożądany utwór. Po upłynięciu 
3 sekund automatycznie włączy się jego 
odtwarzanie.
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Przewodnik 
po sterowaniu nadajnik FM Pilot zdalnego sterowania

5. Regulacja 
equalizera

Nie można przeprowadzić na odtwarzaczu, 
ale tylko przy pomocy pilota.

Poprzez wciśnięcie przycisku „EQ” wybierz 
odpowiedni typ equalizera.

6. Zmiana trybu 
odtwarzania

Podczas odtwarzanie muzyki można przez 
wciśnięcie przycisku na przednim panelu 
zmienić tryb odtwarzania.

Wciśnij przycisk „ ”.

7. Zmiana 
kontrastu

Przytrzymaj przycisk „CH” a następnie przez 
wciśnięcie przycisku „  ” lub „ ” wybierz 
opcję „Contrast” (Kontrast). Wciśnij przycisk 
„Contrast” (Kontrast) i przez wciśnięcie 
przycisku „  ” lub „  ” zwiększ lub zmniejsz 
poziom kontrastu. Następnie potwierdź 
przyciskiem „CH”.

Nie można wykonać przy pomocy pilota, tylko 
na odtwarzaczu.

8. Zmiana folderu 

Podczas wstrzymania odtwarzania można 
przez wciśnięcie przycisku na przednim 
panelu wybrać folder muzyczny do 
odtwarzania.

Wciśnij przycisk „Folder+” lub „Folder -” 
(Folder).
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PARAMETRY TECHNICZNE:
Wyświetlacz 3,5 cm  
SD/USB (maximum 16 GB)   
Podświetlony wyświetlacz LCD    
Wyświetlanie tytułów plików na odbiorniku RDS
Obsługa folderów   
Zdalne sterowanie   
199 FM kanałów (88,1 do 107,9 MHz)  
Korektor   
Wejście AUX-IN jack 3,5 mm   
Zasilanie: Auto konektor DC 12 V   
Wymiary: 105,8*43*34 mm   
Ciężar: 37,5 g

Copyright © 2015, Fast ČR, a.s. Revision 03/2015
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WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM
Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego 
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. 
Szczegółowych 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. poświadcza, że SWM 165 RDS jest zgodne z wymaganiami podstawowymi i innymi wymaganiami 
określonymi w dyrektywie 1999/5/ES. Urządzenie można eksploatować bez dodatkowej koncesji w krajach 
UE. Deklaracja zgodności jest częścią instrukcji obsługi albo znaleźć ją można na stronach internetowych 
www.sencor.eu.

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



PL-12

PL   Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona 
tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa 
domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional“). Zgłoszenia gwarancyjnego można dokonać 
w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić 
usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest 
zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami 
higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie 
krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. 
Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie 
wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: 
dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).
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Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:
 usterka była widoczna w chwili zakupu;
 usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
 produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania 

niezgodnego z przeznaczeniem;
 produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
 produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych 

(powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
 produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
 produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
 produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, 

baterii, akumulatorków itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
 produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
 użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych 

dokumentach są inne niż na urządzeniu;
 produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje ogólnopolska sieć serwisowa ARCONET. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty 
zakupu. W razie problemów ze znalezieniem najbliższego punktu serwisowego, prosimy o sprawdzenie na stronie 
internetowej lub kontakt telefoniczny.
www.arconet.pl tel. kontaktowy (061) 879 89 93
Więcej informacji na www.sencor.pl. 




