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OBSAH
O TÉTO PŘÍRUČCE
Tato příručka obsahuje důležité informace o provozu tohoto zařízení
RADICAL R-D210.
Návod uložte na místo, kam máte později přístup.
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Poznámka
1. Popis a další obsah uvedený v této příručce se mohou lišit od
skutečného zařízení..
2. Obrázky zobrazené v této příručce a některé snímky obrazovky HMI se
mohou lišit od skutečné jednotky.
3. Specifikace a technický návrh tohoto modelu zařízení se mohou
změnit bez předchozího upozornění
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BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Přečtěte si celý návod. Respektujte všechna varování. Postupujte podle
pokynů uvedených v této příručce. Ponechte si tuto příručku. Kdokoli
bude jednotku používat, měl by mít přístup k této příručce.
Tato jednotka je navržena tak, aby fungovala ve vozidlech s 12 V DC
baterií a záporným uzemněním.
Nepoužívejte přístroj žádným jiným způsobem, než je popsáno.
Nedodržením pokynů tak, jak je uvedeno, může záruka zaniknout.
Jednotku žádným způsobem nerozebírejte ani neupravujte, protože by tím
došlo ke ztrátě záruky. Nepokoušejte se sami jednotku opravovat, místo
toho kontaktujte autorizovaného prodejce RADICAL.
Nevystavujte jednotku silným nárazům. Výsledkem by mohla být
mechanická nebo elektrická porucha jednotky.
Používejte pouze originální příslušenství dodávané se zařízením, které je
navrženo a vyrobeno pro tento konkrétní model. Nainstalujte jednotku podle
dodaných montážních pokynů pomocí dodaného montážního příslušenství.
Nezapomeňte, že akcelerační síly při nehodách mohou být obrovské.
Nesprávně namontovaná zařízení představují při nehodě vážná rizika pro
řidiče a cestující.
Chraňte jednotku před vodou a jinými tekutinami, které by se mohly
dostat do krytu. Mohlo by dojít ke zkratu nebo dokonce k požáru.
Před výměnou vadné pojistky zkuste zjistit příčinu zkratu. Věnujte pozornost
kabelům napájecího zdroje! Pokud zkrat nezpůsobí porucha napájení nebo
kabeláže, můžete vyměnit vadnou pojistku za novou (použijte stejnou
hodnotu proudu). Pokud zkrat přetrvává, kontaktujte autorizovaného
prodejce RADICAL.
Při připojování tohoto zařízení k pomocným jednotkám si přečtěte
uživatelskou příručku ohledně kompatibility a poznámek o elektrických
připojeních. Nepokoušejte se připojit nekompatibilní produkty.
Dávejte pozor, abyste nevyčerpali baterii automobilu, když používáte
jednotku, když je motor vozidla vypnutý. Protože jednotka spotřebovává
značné množství energie a baterie se nabíjí pouze při běžícím motoru.
Pokud baterii příliš vybijete, nemusite pozdeji motor nastartovat.
Podle dopravních zákonů v různých evropských zemích není jízda s
promítáním filmů v zorném poli řidiče povolena kvůli rozptylování řidiče.
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Respektujte proto místní předpisy o dopravě nebo můžete v případě
nehody čelit trestům.
Dávejte pozor na hlasitost přehrávání uvnitř vašeho vozidla, protože jste
povinni si všimnout vnějších varovných zvuků, jako jsou policejní nebo
pohotovostní sirény vozidla atd.
Pokud během instalace dojde k problémům nebo otázkám, obraťte se na
svého prodejce RADICAL, od kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo na
dovozce.
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TLAČÍTKA PŘEDNÍHO PANELU
A
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Tlačítka senzorů / tlačítka dotykové obrazovky:
1. Napájení
Dlouhým stiskem zapnete/vypnete zařízení
Krátkým stiskem zapnete/vypnete ztlumení hlasitosti
2. Domů
Krátkým stisknutím přejdete do hlavní nabídky
3. Hlasitost +
Stisknutím tlačítka nastavte zvýšení hlasitosti
4. Hlasitost Stisknutím tlačítka nastavte snížení hlasitosti
5. Zpět
Stisknutím přejdete na předchozí stránku
Různé:
A. Vestavěný BT mikrofon
B. Slot pro kartu microSDHC pro přehrávání A / V
C. Reset napájení/Stisknutím provedete reset zařízení
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HLAVNÍ MENU

1

2

1. Domů
2. Podsvícení displeje
3. Bluetooth
4. Hodiny
5. Zpět
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Stisknutím se vrátíte do hlavní nabídky
Stisknutím vypnete podsvícení displeje
Zobrazuje aktivní připojení Bluetooth
Stisknutím otevřete spořič obrazovky
Stisknutím přejdete o jednu stránku zpět

HLAVNÍ MENU
Chcete-li změnit zobrazenou stránku, dotkněte se šipky, přejeďte
prstem nebo posuňte po dotykové obrazovce doleva nebo doprava.
Chcete-li vybrat zdroj, stiskněte a/nebo se dotkněte příslušné ikony.
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REŽIM FM TUNERU
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Ovládací tlačítka FM TUNERU:
1. Frekvenční pásmo Stisknutím přepnete rádiové pásmo
2. Rozsah
Chcete-li naladit stanici, posuňte šipku na stupnici
3. Předvolby
Stisknutím tlačítka vyberte paměť stanice
Stisknutím a podržením zavřete aktuální stanici
4. Ladění frekvence
Stisknutím nastavte frekvenci o 0,10 MHz dolů
Přidržením zahájíte další vyhledávání stanic
Stisknutím upravte frekvenci o 0,10 MHz nahoru
5. Ladění frekvence
Přidržením zahájíte další vyhledávání stanic
6. LOC
Stisknutím přepínáte mezi LOC a DX
7. Hledat
Stisknutím spustíte automatické hledání frekvence
8. AF
Stisknutím zapnete/vypnete alternativní frekvenci
9. TA
Stisknutím zapnete/vypnete dopravní hlášení (”TA”)
10. EQ
Stisknutím přejdete na stránku ekvalizéru
11. DAB+
Stisknutím přepnete na stránku tuneru DAB +
12. Informace o zdroji
Zobrazuje aktivní zdroj
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REŽIM DAB+ TUNERU
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TLAČÍTKA DAB TUNERU:
1. Seznam předvoleb
Stiskněte předvolbu
Stisknout a přidržet na uložení stanice jako předvolby
Stisknout a přidržet na odstranění předvolby
ze seznamu
2. Předchozí/dolů
Stisknutím vyberte předchozí stanici
3. Další/nahoru
Stisknutím vyberte další stanici
4. Scan
Stisknutím zahájíte skenování
5. DSL-Text/slideshow Zobrazení textu DSL/slideshow (pokud je dostupné)
6. Komfortní skenování Stisknutím spustíte komfortní skenování
7. Nahoru
Stisknutím se posunete nahoru v seznamu stanic
8. Dolů
Stisknutím se posunete dolů v seznamu stanic
9. Změna seznamu
Stisknutím přepínáte mezi sez. stanic/předvolby
10. Hraná stanice
Zobrazuje přehrávanou stanici
11. Přepínač DAB/FM
Stisknutím přepnete FM / DAB
12. Kvalita signálu
Zobrazuje sílu signálu
13.Informace o zdroji
Zobrazuje aktivní zdroj
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REŽIM USB / SD / VIDEO
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Provozní tlačítka USB:
1. Indikátor průběhu Stisknutím přejdete na jinou pozici skladby
2. Předchozí
Stisknutím přejdete na předchozí skladbu.
3. Přehrát/Pauza
Stisknutím pozastavíte nebo pokračujete v přehrávání
4. Další
Stisknutím přejdete na další skladbu
5. Seznam
Stisknutím zobrazíte režim seznamu souborů
6. Opakovat
Stisknutím na opakování
7. Shuffle
Zapnete/vypnete funkci náhodného přehrávání
8. A-B
Stisknutím zapnete/vypnete funkci A-B
9. Složky
Stisknutím otevřete složky
10. Klávesnice
Stisknutím otevřete klávesnici a zadejte přímo číslo skladby
11. EQ
Stisknutím otevřete ekvalizér
12. Značky ID 3
Zobrazuje informace ID3 o aktuálně přehrávané
skladbě
13. Informace o zdroji Zobrazuje aktivní zdroj
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Seznam USB/Audio/Video:
1. Šipka nahoru
Stisknutím se posunete nahoru
2. Šipka dolů
Stisknutím se posunete dolů
3. Název Disp.
Stisknutím se vrátíte k aktuálně přehrávanému titulu
4. Zvuk
Stisknutím zobrazíte zvukové soubory
5. Obrázek
Stisknutím zobrazíte soubory obrázků
6. Video
Stisknutím zobrazíte video soubory
7. Složka
Stisknutím přeskočíte jednu složku na USB
8. Soubor
Stisknutím na řádek zahájíte přehrávání skladby
9. Adresář složek
Zobrazuje adresář složek
10. Informace o zdroji Zobrazuje aktivní zdroj
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REŽIM Bluetooth
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Ovládací tlačítka Bluetooth:
1. Připojit

Stisknutím otevřete seznam správce zařízení
nebo připojené smartphony
2. Telefonní seznam Stisknutím otevřete synchronizovaný telefonní seznam
3. Seznam hovorů
Stisknutím otevřete seznam hovorů
4. Klávesnice
Stisknutím otevřete klávesnici
5. Média Ctr
Stisknutím otevřete a spusťte přehrávání A2DP / Média
6. Nastavení BT
Stisknutím otevřete nastavení Bluetooth
7. Informace o zdroji Zobrazuje aktivní zdroj
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Displej BT zařízení:
1. Bluetooth zařízení
2. Tlačítko Připojení
3. Odstranit

Zobrazuje stav zařízení BT a připojení
Stisknutím připojíte nebo odpojíte zařízení
Stisknutím odstraníte zařízení ze seznamu
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REŽIM BT
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Zobrazení telefonního seznamu:
1. Vyhledávací panel
2. Sync. Telefonní seznam
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Chcete-li zahájit vyhledávání,
zadejte jméno kontaktu
Stisknutím zahájíte synchronizaci
telefonního seznamu
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Zobrazení seznamu hovorů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volaná čísla
Stisknutím zobrazíte odchozí kontakty/čísla
Přijaté hovory
Stisknutím zobrazíte přijaté hovory z kontaktů
Zmeškané hovory Stisknutím zobrazíte nepřijaté hovory z kontaktů
Šipka nahoru
Stisknutím přejdete v aktuálním seznamu nahoru
Šipka dolů
Stisknutím přejdete v aktuálním seznamu dolů
Seznam
Zobrazí aktuální seznam
Informace o zdroji Zobrazuje aktivní zdroj
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REŽIM BT
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Zobrazení klávesnice:
1. Klávesnice
2. Přijmout příchozí hovor
3. Informace o oblasti čísla
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Stiskněte 0-9 nebo *,+,#
Stisknutím odstraníte poslední zadání
Stisknutím přijmete nebo uskutečníte hovor
Zobrazuje zadané číslo
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Aktivní obrazovka volání:
1.
2.
3.
4.

Informace o volání
Ukončit hovor
Číslo
Vstupní informace

Zobrazuje číslo a jméno kontaktu, pokud je k dispozici
Stisknutím ukončíte hovor
Stiskněte na 0-9 nebo *, +, #
Zobrazuje zadané číslo
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REŽIM BT
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A2DP BT Hudba:
1. Předchozí
2. Přehrát/Pozastavit
3. Další
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Stisknutím přejdete na předchozí skladbu
Stisknutím pozastavíte nebo pokračujete v přehrávání
Stisknutím přeskočíte na další skladbu
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Nastavení BT:
1. Automatické připojení
2. Automatická odpověď
3. Název zařízení

Stisknutím zapnete automatické vypnutí/zapnutí
Stisknutím vypnete/zapnete automatickou odpověď
Zobrazuje název zařízení
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NASTAVENÍ SYSTÉMU

Výběr položky:
Chcete-li vybrat položku, dotkněte se odpovídající ikony.
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Obecná nastavení:
1.
2.
3.
4.

Pípnutí
Ztlumit
Hlasitost u startu
Fixní hlasitost

5. Subwoofer

Stisknutím zakážete/povolíte akustické pípnutí
Stisknutím zapnete funkci ztlumení
Stisknutím zapnete / vypnete nastavení hlasitosti
Stisknutím klávesy se šipkami upravte počáteční
hlasitost
Stisknutím zapnete/vypnete 12 V napájení subwooferu
kabel remote

21

NASTAVENÍ SYSTÉMU

1

Nastavení rádia:
V nabídce “Rádio” můžete zvolit oblast pro FM.
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Nastavení videa:
1. Poměr stran

Stisknutím na šipky nastavíte poměr stran
přehrávání videa

2.Zrcadlení obrazu z kamery Stisknutím nastavíte funkci zpětného zrcátka
zobrazit / zapnout / vypnout obraz kamery

1

Nastavení jazyka OSD:
Zde můžete změnit jazyk textu na obrazovce.
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NASTAVENÍ SYSTÉMU
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Přiřazení tlačítka SWC:
1.
2.
3.
4.
5.

Ikony SWC

←

Obnovit
Uložit
AV-In

6. CAM
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Stiskněte ikonu, kterou chcete přiřadit
Stisknutím zrušte zaškrtnutí vybraného SWC
Stisknutím obnovíte přiřazení SWC
Stisknutím uložíte přiřazení SWC
Stisknutím přiřadíte tlačítko SWC pro otevření
zdroje AV-In
Stisknutím přiřadíte tlačítko SWC pro otevření
zdroje CAM

1

Nastavení tapety:
Zde si můžete vybrat jinou tapetu.

1

Nastavení času a data:
Zde můžete ručně nastavit aktuální čas a datum.

25

NASTAVENÍ SYSTÉMU

1

Nastavení obrazovky:
Zde můžete upravit nastavení jasu, vyvážení barev a kontrastu.
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Výchozí systémové informace:
1. Verze softwaru
Zobrazuje nainstalovanou verzi softwaru
2. Výchozí
Stisknutím obnovíte výchozí tovární nastavení zařízení
Všechna uživatelská nastavení budou ztracena

1

Podsvícení:
Zde si můžete vybrat barvu podsvícení.
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ZÁKONNÁ PRÁVA A ZÁRUKA
Vážený zákazníku,
přečtěte si prosím pečlivě záruční podmínky níže.
Pokud Váš produkt RADICAL vyžaduje záruční servis, vraťte jej prodejci, od
kterého byl zakoupen, nebo distributorovi Vaší země. Neodesílejte žádný
produkt přímo společnosti RADICAL.Tento výrobek RADICAL je chráněn
před vadnými materiály a/nebo nesprávným zpracováním zárukou výrobce
po dobu 2 let od data nákupu v maloobchodě původnímu kupujícímu.
Zákonné nařízení o ochraně spotřebitele (”zákonná záruka EU”) zůstává
poskytnutou zárukou na výrobek výrobcem nedotčeno.
Pro zpracování reklamací souvisejících se zárukou musí prodejce /
dovozce zaregistrovat zařízení s číslem RMA a poskytnout platné sériové
číslo produktu spolu s původním dokladem nákupu nebo fakturou s datem
nákupu.
Způsobené škody, na které se nevztahuje záruka výrobce:
1. Neautorizovaná nebo neschválená instalace, nesprávné zvukové
nebo síťové připojení.
2 Vady způsobené vystavením produktu vlhkosti, vodě a organickým
tekutinám („rozpouštědla“), nadměrnému teplu a dlouhodobému vystavení
slunečnímu záření, jakož i nadměrnému znečištění nebo prachu.
3. Mechanické vady způsobené nehodami, pádem nebo nárazem.
4. Poškození v důsledku neoprávněných pokusů o opravu a úprav
produktu, které nejsou výslovně povoleny výrobcem.
5. Poškození způsobené běžným „opotřebením“ v průběhu času.
Tato záruka je omezena na opravu nebo výměnu vadného produktu podle
volby výrobce a nezahrnuje žádnou jinou formu poškození, ať už náhodné,
následné nebo jiné. Na škody způsobené nesprávným zabalením produktu
do přepravy zpět k prodejci nebo dovozci se záruka nevztahuje. Jakékoli
nároky na náhradu následných škod na jiných pomocných zařízeních
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nebo komponenty na palubní desce způsobené zařízením přímo nebo
nepřímo, jsou vyloučeny.
Výrobce nepokrývá následné náklady vzniklé manipulací s výrobkem při
provádění záručních servisních prací, jako je například odinstalace a opětná
instalace zařízení, opravení hardwarové poruchy nebo jiné poruchy.

My-Radical.com
EU Legal Representative:
ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Germany
RADICAL ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach ∙ Switzerland
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