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BEZPEČNOST

VAROVÁNÍ 
Rozptylování řidiče může vést k nehodám a zraněním. Obsluhováním systému RADICAL může 
odvádět pozornost řidiče od převládající dopravní situace!

Stejně tak může pozornost řidiče od převládající dopravní situace odvádět připojování, výměna 
nebo vložení datových nosičů.

 

VAROVÁNÍ 
Vždy se ujistěte, že hlasitost reproduktoru umožňuje slyšet za všech okolností zvuky vně vozidla 
(např. klaksony nebo sirény).

 

VAROVÁNÍ 
Nesprávná montáž nebo instalace systému RADICAL může vést k poškození systému RADICAL nebo 
elektroniky vozidla. Zařízení by měl instalovat pouze kvalifikovaný personál autorizovaný společností 
RADICAL.

 

UPOZORNĚNÍ 
Tento systém RADICAL je určen výhradně pro provoz při palubním napětí 12 V DC. Provozování 
systému RADICAL při jakémkoliv jiném palubním napětí může vést k poškození systému RADICAL 
nebo elektrického systému vozidla.

 

UPOZORNĚNÍ 
Demontáž nebo úpravy systému RADICAL mohou vést k poškození zařízení nebo vozidla. 
Rozebrání nebo úpravy zařízení personálem neautorizovaným společností RADICAL zneplatní 
záruku.

Při chybné funkci se prosím obraťte na autorizovaného RADICAL prodejce.

 

UPOZORNĚNÍ 
Nabíjecí a připojovací kabely mobilních zařízení mohou představovat pro řidiče překážku.

Měly by být umístěny tak, aby bylo zajištěno, že nezabraňují pohybům řidiče.

 

UPOZORNĚNÍ 
Doporučení pro jízdu a dopravní značky v systému RADICAL se mohou lišit od skutečné situace. 
Dopravní značky a předpisy mají přednost před doporučeními pro jízdu a značkami zobrazenými v 
systému RADICAL.

 

Chování a rychlost vždy přizpůsobujte převládající viditelnosti, počasí, stavu vozovky a dopravní 
situaci.
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ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Systém RADICAL se zapne při zapnutí zapalování vozidla.

Systém RADICAL se vypne při vypnutí zapalování nebo při vytažení klíče ze zapalování.

 

POZNÁMKA 
Stisknutí tlačítka napájení na přední straně zařízení jej nevypne. Vypne pouze obrazovku, připojení 
zařízení k napájení zůstává zachováno.

 
 

ÚVODNÍ OBRAZOVKA

1. Domů
2. Stav připojení USB 
3. Stav připojení Bluetooth
4. Stav připojení WiFi 
5. Čas
6. Správce úloh
7. Zpět

OVLÁDÁNÍ NA ÚVODNÍ OBRAZOVCE

Stránky na úvodní obrazovce můžete měnit jejich přetažením prstem doleva nebo doprava.
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Přístup k požadované funkci získáte klepnutím na příslušnou ikonu na úvodní obrazovce.

Stisknutím a přidržením prázdné oblasti na úvodní obrazovce lze změnit tapetu.

Přístup k rychlé nabídce získáte potáhnutím prstem dolů.

Prostředníctvím rychlé nabídky lze získat rychlý přístup k mnoha nastavením, jako je například jas obrazovky.
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Ikona správce úloh spustí správce úloh APLIKACE A WIDGETY

APLIKACE 
Stránku se seznamem aplikací lze otevřít klepnutím na ikonu aplikací. 

 

Na stránce s přehledem aplikací jsou zobrazeny všechny nainstalované aplikace.
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Stisknutím a přidržením ikony aplikace ji lze připnou na domovskou obrazovku. Chcete-li odstranit ikonu aplikace z domovské obrazovky, stiskněte a podržte ikonu aplikace a
přetáhněte ji do koše.

Aplikaci spustíte tím, že na ní klepnete.
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WIDGETY 
Stránku s přehledem widgetů otevřete tím, že klepnete na kartu widgetů.

 

Na stránce s přehledem widgetů jsou zobrazeny všechny nainstalované widgety.

 

  

APLIKACE RÁDIA

Funkce

1. Stupnice Potáhnutím změníte frekvenci
2. RDS Klepněte pro aktivaci/deaktivaci RDS funkcí
3. AF Klepnutím aktivujete hledání alternativní frekvence
4. Zobrazení frekvence Zobrazuje aktuální frekvenci
5. PTY Klepnutím aktivujete vyhledávání podle typu programu
6. TA Klepnutím aktivujete/deaktivujete dopravní hlášení
7. PREV Klepnutím budete vyhledávat na nižších frekvencích
8. NEXT Klepnutím budete vyhledávat na vyšších frekvencích
9. Zobrazení pásma Zobrazuje aktuální pásmo
10. Předvolba Klepnutím vyberete předvolbu
11. Hlasitost Klepnutím otevřete nastavení hlasitosti přístroje
12. Stereo Klepnutím aktivujete stereo
13. FM Klepnutím můžete přepínat mezi různými frekvenčními pásmy

(FM1 > FM2 > FM3)
14. Ciferník Klepnutím otevřete ciferník
15. Auto scan Klepnutím zahájíte automatické vyhledávání stanic
16. EQ Klepnutím otevřete ekvalizér

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

REG Aktivuje vyhledávání regionálních stanic se silným signálem.

DX Zkratka pro vzdálenost nebo vzdálenou výměnu (distant exchange): znamená, že se 
budou vyhledávat stanice v širším okolí. Tyto stanice mají obvykle slabší signál.

LOC Zkratka pro místní (local): znamená, že se budou vyhledávat stanice v bližším okolí. 
Tyto stanice mají obvykle velmi silný signál.

TA Zkratka pro dopravní hlášení (traffic announcements).

AF Zkratka pro alternativní frekvenci: znamená, že stejná stanice se bude 
vyhledávat na jiné frekvenci.

PTY Zkratka pro typ programu (pogram type): popisuje rozdělení stanic podle kategorií.
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HUDBA

  
Funkce 

1. Náhodné přehrávání Klepněte jednou: náhodné přehrávání zapnuto; klepněte znovu  
                                    náhodné přehrávání vypnuto. 

2. Opakovat Klepněte jednou: opakovat jednu skladbu; klepněte znovu: opakovat  
                                    všechny skladby; klepněte potřetí: opakování složky. 
3. Ekvalizér Klepnutím otevřete ekvalizér. 
4. Oblíbené Klepnutím přidáte do seznamu oblíbených.
5. Procházet Klepnutím přepnete na zobrazení souborů. 
6. Předchozí stopa Klepnutím spustíte předchozí skladbu.
7. Přehrát/pauza Klepnutím přehrajete nebo pozastavíte aktuální skladbu.
8. Následující stopa Klepnutím spustíte následující skladbu.

Informační pole

9. Obal alba
10. ID3 tag 
11. Stavový řádek 
12. Čas přehrávání 
13. Celková délka 

 

VIDEO

 
Funkce 

1. Zoom Klepnutím přepnete na režim celé obrazovky.
2. Opakovat Klepněte jednou: opakovat jednu skladbu; klepněte podruhé:

opakovat všechny skladby; klepněte potřetí: opakování složky.
3. Přetočit zpět Klepnutím přetočíte video zpět.
4. Přehrát/pozastavit Klepnutím přehrajete nebo pozastavíte aktuální video.
5. Přetočit vpřed Klepnutím přetočíte video vpřed.
6. Oblíbené Klepnutím přidáte do seznamu oblíbených.
7. Procházet Klepnutím přepnete na zobrazení souborů.

Informační pole 
8. Čas přehrávání
9. Celková délka   
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BLUETOOTH

PÁROVÁNÍ BLUETOOTH ZAŘÍZENÍ

1. Klepnutím na ikonu Bluetooth spustíte Bluetooth.
2. Aktivujte Bluetooth na svém mobilním telefonu a zkontrolujte, že je zařízení nastavené jako 

viditelné.
3. Klepněte na ikonu vyhledávání a hledejte Bluetooth zařízení ve svém okolí.
4. V seznamu by se měl zobrazovat název vašeho mobilního telefonu. Klepnutím na název 

mobilního zařízení zahájíte proces párování. Pokud vaše zařízení není v seznamu uvedeno, 
zkuste znovu vyhledávat Bluetooth zařízení ve vašem okolí.

5. Na svém mobilním telefonu byste nyní měli vidět oznámení o párování. Zadejte heslo pro 
párování Bluetooth do svého mobilního telefonu.

6. Jakmile se váš mobilní telefon spáruje, klepnutím na ikonu telefonního adresáře a poté na 
ikonu importu importujete své kontakty. (Poznámka: Uživatelé systému Android uvidí na 
svém mobilním telefonu zprávu vyžadující autorizaci. Potvrďte pomocí “autorizovat”) 
(Poznámka: Uživatelé systému iOS musí manuálně aktivovat synchronizaci v nabídce 
připojení svého mobilního telefonu)

FUNKCE SPRÁVA ZAŘÍZENÍ

1. Seznam zařízení           Klepnutím otevřete seznam spárovaných zařízení
2. Ciferník Klepnutím otevřete ciferník
3. Telefonní adresář Klepnutím otevřete telefonní adresář
4. Výpis hovorů Klepnutím otevřete výpis hovorů
5. BT hudba Klepnutím otevřete BT hudbu
6. Hledat Klepnutím zahájíte vyhledávání zařízení Bluetooth

v okolí
7. Smazat Klepnutím smažete spárovaný přístroj
8. Připojit Klepnutím připojíte přístroj
9. Odpojit Klepnutím odpojíte přístroj

Informační pole správce zařízení

10. Spárovaná zařízení
11. Symbol připojení
12. Název zařízení

FUNKCE TELEFONNÍ ADRESÁŘ

 
1. Hledat Klepnutím se vyhledá vybraný kontakt 
2. Import Klepnutím manuálně aktualizujete telefonní adresář
3. Smazat Klepnutím smažete záznamy z telefonního adresáře 

(pouze ze zařízení RADICAL)
4. Seřadit podle Klepnutím seřadíte podle křestního jména a příjmení

Informační pole telefonní adresář 
5. Záznamy telefonního adresáře
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FUNKCE HUDBA PŘES BLUETOOTH (A2DP)

 
1. Předchozí stopa Klepnutím spustíte předchozí skladbu
2. Přehrát/pozastavit Klepnutím přehrajete nebo pozastavíte aktuální skladbu
3. Následující stopa Klepnutím spustíte následující skladbu

Informační pole hudby přes Bluetooth

4. Detaily umělce a skladby

  

FUNKCE VÝPIS HOVORŮ

 
1. Přijaté hovory Klepnutím zobrazíte přijaté hovory
2. Odchozí hovory Klepnutím zobrazíte odchozí hovory
3. Zmeškané hovory Klepnutím zobrazíte zmeškané hovory 
4. Smazat Klepnutím smažete záznamy (pouze ze zařízení RADICAL)

Informační pole výpis hovorů 
5. Záznamy 
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FUNKCE ČÍSELNÁ KLÁVESNICE

 
1. Čísla Klepnutím zadáte číslo
2. Smazat Klepnutím smažete poslední záznam 
3. Ztlumit hovor Klepnutím ztlumíte hovor
4. Hlasitost Klepnutím nastavíte hlasitost přístroje
5. Přepnout výstup Klepnutím během hovoru přepnete výstup mezi mobilním

telefonem a reproduktory vozidla
6. Vytáčení Klepnutím volejte
7. Zavěsit Klepnutím ukončíte hovor

Informační pole výpis hovorů 
8. Zobrazení 

  

EASY CONNECTION 

OBRAZOVKA PŘIPOJENÍ

 
Zde můžete vybrat typ připojení.
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PŘIPOJENÍ ANDROID SYSTÉMU POMOCÍ USB (PRVNÍ PŘIPOJENÍ) 

  
1. Přejděte ve svém chytrém telefonu do “Nastavení”.

2. Aktivujte na svém Android telefonu možnosti pro vývojáře.

3. Aktivujte USB Debugging. 

4. Spusťte funkci Easy Connection.

5. Vyberte Android USB. 

6. Připojte svůj chytrý telefon k zařízení RADICAL prostřednictvím USB.
(Při prvním připojení musí váš chytrý telefon být připojený k internetu)

7. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Easy Connection z obchodu Google Play.

8. Aplikace Easy Connection se po připojení k zařízení RADICAL automaticky spustí, čímž naváže 
připojení.

 
 

PŘIPOJENÍ POMOCÍ WIFI (PRVNÍ PŘIPOJENÍ) 

 
 

 

 

 
1. Přejděte k nastavení připojení ve svém chytrém telefonu.

2. Aktivujte osobní hotspot.

3. Spusťte funkci Easy Connection.

4. Vyberte Android WiFi, pokud používáte chytrý telefon se systémem Android, nebo iPhone WiFi, 
pokud používáte chytrý telefon se systémem iOS.

5. Připojte své zařízení RADICAL k WiFi hotspotu svého chytrého telefonu.

6. Aktivujte funkci Airplay na svém chytrém telefonu se systémem iOS. Tím umožníte zrcadlení a 
zařízení bude možné ovládat prostřednictvím vašeho chytrého telefonu. U zařízení se systémem 
Android připojte svůj chytrý telefon k zařízení RADICAL prostřednictvím USB, udržujte USB připojení, 
dokud se na vašem chytrém telefonu nespustí aplikace Easy Connection a nebude viditelná na 
vašem zařízení RADICAL. Nyní můžete USB odpojit. Chytrý telefon je zrcadlen a zařízení lze ovládat 
prostřednictvím zařízení RADICAL nebo prostřednictvím vašeho chytrého telefonu.
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INSTALACE APK 
1. Stáhněte požadovanou APK a zkopírujte ji na externí médium dle své volby.
2. Připojte externí médium ke svému zařízení RADICAL.
3. Spusťte instalátor APK. 

 
4. Klepněte na lištu instalovat.
5. Klepněte na APK, kterou chcete nainstalovat.
6. Klepněte na tlačítko instalovat.

 
7. Poté, co byla APK nainstalována, můžete buďto přímo spustit APK nebo dokončit proces 

klepnutím na dokončeno.

 

  

NASTAVENÍ

Síť a internet

FUNKCE WIFI

1. Dostupné sítě WiFi Klepnutím na příslušnou síť navážete připojení
2. Přidat síť Klepnutím přidáte síť manuálně
3. Nastavení Klepnutím otevřete nastavení WiFi
4. Další možnosti Klepnutím otevřete další možnosti WiFi
5. ZAPNUTO/VYPNUTO Klepnutím zapnete/vypnete WiFi

Informační pole WiFi

6. Zobrazení nabídky Zobrazuje, ve které nabídce se nacházíte
7. Stav připojení
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Automatické nastavení 

Obecné 

 
1. Zpoždění vypnutí lze nastavit na 0 minut, 10 minut, 20 minut, 30 minut nebo 60 minut.
2. Dodatečný dotykový panel - uživatel může zapnout nebo vypnout dotykový panel, který 

disponuje sedmi nejpoužívanějšími možnostmi a je zobrazován v horní části obrazovky na 
uživatelské ploše.

3. Pro úpravu hlasitosti při zařazení zpátečky slouží možnost potlačení hlasitosti při zařazení 
zpátečky. Na výběr je ze čtyř možností - žadná, slabé, střední a silné: 
- Pokud zvolíte žádné, nebude běžná hlasitost nijak pozměněna. 
- Pokud zvolíte silné, bude hlasitost při zařazení zpátečky silně snížena. 

4. Pokud zvolíte možnost obnovit tovární nastavení, otevře se dialogové okno, kde své 
rozhodnutí musíte potvrdit. Jakmile se přístroj znovu zapne, systém obnoví tovární 
nastavení. Všechna vaše nastavení budou odstraněna.

 

Zobrazení 

 
Nastavte jas pozadí obrazovky pro denní a noční režim.
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Hlasitost 

 
Zde můžete nastavit hlasitost individuálně pro jednotlivé systémy dle svých potřeb.  

Zvuk

 
Zde můžete upravit zvuk tím, že klepnete na jednotlivé režimy zvukových efektů.
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Video 

 
1. Parkovací asistent. Klepnutím aktivujete/deaktivujete parkovacího asistenta.
2. Aktivovat parkovací čáry. Klepnutím aktivujete/deaktivujete parkovací čáry.
3. Klimatizace. Klepnutím aktivujete/deaktivujete klimatizaci.
4. Přední kamera. Klepnutím aktivujete/deaktivujete přední kameru.

  

Navigace

 
1. Automatický start navigace. Zde můžete nastavit automatický start navigace během procesu 

bootování systému.
2. Umístění souboru. Můžete přidat předinstalovanou navigační aplikaci, a následně ji 

spárovat s tlačítkem navigace. Systém automaticky zobrazuje všechny nainstalované 
aplikace, ze kterých si můžete vybrat.

3. Hlasitost navigace. Zde upravíte hlasitost navigace.
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Bluetooth 

 
Funkce 

1. Auto Connect. Když aktivujete tuto možnost, přístroj automaticky vyhledá a připojí poslední 
připojený přístroj.

2. Automatická odpověď. Když aktivujete tuto možnost, všechny příchozí hovory přístroje 
budou přijímány pomocí Bluetooth.

  

Ovládání na volantu 
Pomocí aplikace tlačítka na volantu můžete nakonfigurovat tlačítka dálkového ovládání na volantu.

1. Spusťte aplikaci tlačítka na volantu. 

 
2. Stiskněte spustit (ovládací panel se rozsvítí modře).
3. Nyní vyberte funkci, kterou chcete nakonfigurovat.
4. Opakujte kroky 2 a 3 pro nastavení všech tlačítek na volantu.
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Informace o zařízení

 
Zde vidíte veškeré detaily o softwaru v zařízení.  

Aplikace a upozornění

Pod Aplikace a upozornění můžete nastavit, které aplikace vám smí posílat upozornění. 

Pod Aplikace je možné spravovat vše, co se aplikací týče. V tomto menu mohou být nainstalované 
aplikace i odinstalovány.

 
Paměť 
Zde uvidíte informace o interní paměti přístroje a paměti všech připojených externích 
paměťových zařízeních.
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Paměť RAM 
Zde uvidíte informace o interní paměti RAM.

 
Uživatelé a účty

Zde můžete spravovat uživatelské účty.

 
  

Systém

Změnit nebo přidat jazyk

Klepněte na Jazyk, aby se otevřel přehled jazyků. Pomocí “Přidat jazyk” může být na seznam přidán 
nový jazyk. Vyberte jazyk, který chcete na seznam přidat. Pořadí jazyků není zanedbatelné: Jazyk 
umístěný na prvním místě se používá jako jazyk zobrazení a hlavní jazyk. Chcete-li jako jazyk 
zobrazení použít jiný jazyk, stiskněte požadovaný jazyk a přetáhněte ho na první pozici.



38 39

POZNÁMKY K INSTALACI

UPOZORNĚNÍ: 

- Instalaci systému RADICAL by měla provádět autorizovaná osoba. Instalace vyžaduje 
specifické znalosti a nástroje. Nesprávná instalace může způsobit poškození vozidla a 
systému RADICAL.

- Správnou funkci lze zaručit pouze tehdy, pokud používáte originální příslušenství RADICAL 
dodávané v sadě nebo jako volitelné příslušenství. Systém RADICAL a originální 
příslušenství nesmí být za žádných okolností upravovány nebo jinak měněny. Nevhodné 
zásahy mohou způsobit poškození vozidla a systému RADICAL.

UPOZORNĚNÍ: 

- Systém RADICAL není kompatibilní s vozidly, které jsou vyráběna s hybridním nebo 
elektrickým pohonem.

- RADICAL R-D111 je vybaven integrovaným DAB+ přijímačem. Pro používání potřebujete 
vhodnou DAB anténu, která je součástí balení. Tato anténa musí být připojena k systému 
RADICAL.

DEMONTÁŽ A PŘÍPRAVA 

POZNÁMKA: 

- Vyjměte klíč ze zapalování a uchovejte jej po dobu montáže mimo vozidlo.
- Než začnete s demontáží originálního přístroje, vyčkejte přibližně 10 minut, aby se systém 

CAN sběrnice mohl zcela vypnout.
- Začněte s demontáží originálního přístroje.

POZNÁMKA: 

- Ujistěte se, zda mají všechny konektory na zadní straně systému dostatečný prostor a 
nejsou ohnuté.

- Konektory bez přídržného mechanismu musí být dodatečně zajištěny izolační páskou.

PŘEHLED ZAHRNUTÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

Č. Položka Množství 
1 GPS anténa s kovovou montážní deskou a oboustrannou lepící podložkou 1 
2 6 pinový připojovací kabel (Aux-Video In, Aux L IN, Aux R IN, F-Camera, 

RCAM Power +12V, F-CAM Power +12V) 
1 

3 10 pinový připojovací kabel (Subwoof 2x, FL-Out, FR-Out, RL-Out, RR-Out, 
AV1-Out, CAM +6.8V) 

1 

4 WiFi anténa 1 
5 Nářadí pro demontáž rádia 2 
6 Prodlužovací kabel USB 3 
7 Hlavní kabelový svazek ISO-DIN 1 
8 Mikrofon s montážním příslušenstvím 1 
9 DAB anténa 1 

1

2

3

4

5

6
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SCHÉMA ZAPOJENÍ R-D111

Č. Přiřazení kabelů 
1 FL+ Přední levý (+) 
2 FL- Přední levý (−) 
3 RL+ Zadní levý (+) 
4 RL- Zadní levý (−) 
5 ACC Spínání (KL 15) 
6 CAMERA Parkovací signál s videosignálem (CVBS) 
7 CAN-TX Neobsazeno 
8 CAN-RX/IR IN IR-In vstup s připojením externího CAN/stalk rozhraní 
9 ANT 12V OUT Napětí antény (300 mA) 
10 ILLUMI Osvětlení (KL 58) 
11 RR- Zadní pravý (−) 
12 RR+ Zadní pravý (+) 
13 FR- Přední pravý (−) 
14 FR+ Přední pravý (+) 
15 B+ Trvalé plus (KL 30) 
16 GND Kostra - GND (KL 31) 
17 BRAKE Ruční brzda. Signál musí při zatažené ruční brzdě ležet na kostře.

Během jízdy je obrazovka za účelem předejití nehodám přepnutá na
černou barvu.

18 KEY1 Analogové ovládání na volantu (volitelné využití)
19 KEY2 Analogové ovládání na volantu (volitelné využití) 
20 REVERSE Signál zpátečky

GPS anténa 

Namontujte GPS anténu na vhodné místo a dejte pozor, aby GPS příjem nebyl negativně 
ovlivňován skrze stínění kovových součástí vozu, např. tepelně izolovaným čelním sklem. 
Následně položte anténový kabel do rádiové šachty.
 
 
 
 

   



42 43

DAB anténa 

Položte anténový kabel podél A-sloupku a palubní desky až do rádiové šachty.

 

POZICE INSTALACE ANTÉNY

 

Instalace antény na levé straně         Instalace antény na pravé straně

(A) = horní hrana          (B) = ukostřující bod
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ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Problém Příčina Řešení 
Bez napájení (zařízení nelze 
zapnout)

Zařízení není správně 
připojeno

Zkontrolujte připojení 
kabelu, v případě potřeby 
kontaktujte prodejce

Vadná pojistka Zkontrolujte připojení kabelu a 
vyměňte pojistku, v případě 
potřeby kontaktujte prodejce

Z reproduktorů vozidla 
se neozývá žádný zvuk 

Reproduktory nejsou 
správně připojeny

Zkontrolujte připojení 
kabelu, v případě potřeby 
kontaktujte prodejce 

Externí zesilovač není správně 
připojen

Zkontrolujte připojení 
kabelu, v případě potřeby 
kontaktujte prodejce 

Ovládání není možné   Software systému byl 
modifikován

Stiskněte resetovací tlačítko 
a obnovte tovární nastavení 

Nainstalovaná aplikace třetí
strany způsobuje pád systému

Siskněte resetovací tlačítko 
a obnovte tovární nastavení

Poznámka: 
Pokud máte další dotazy nebo problémy, zkontrolujte Často kladené dotazy pro své zařízení 
RADICAL.

Naleznete je na adrese www.my-radical.com

STATUTÁRNÍ PRÁVA A ZÁRUKA

Vážený zákazníku,

pečlivě si přečtěte níže uvedené záruční podmínky.
Pokud výrobek RADICAL vyžaduje záruční servis, obraťte se prosím na prodejce od kterého byl 
zakoupen, nebo na distributora ve vaší zemi. Neposílejte produkt přímo společnosti RADICAL.

Tento produkt RADICAL je chráněn zárukou výrobce na vadné materiály a/nebo nevhodné zpracování 
po dobu 2 let od data nákupu v maloobchodě, tato záruka se vztahuje na původního kupujícího.
Statutární nařízení o ochraně spotřebitele (”Zákonná záruka EU”) zůstává nedotčeno poskytnutou 
zárukou výrobce.

Pro účely reklamace týkající se záruky musí prodejce/dovozce poskytnout platné sériové číslo 
produktu a originální nákupní doklad nebo fakturu s uvedením data nákupu. 

Záruka výrobce se nevztahuje na škody způsobené:

1. Neoprávněnou nebo neschválenou instalací, nesprávným zvukovým nebo síťovým připojením. 

2. Vady způsobené vystavením výrobku vlhkosti, vodě a organickým tekutinám (”rozpouštědlům”), 
nadměrnému teplu a delšímu vystavení slunečním paprskům a nadměrné nečistotě a prachu.

3. Mechanické vady způsobené nehodami, pádem nebo nárazem.

4. Poškození způsobené neoprávněnými pokusy o opravu a úpravy produktu, které výrobce výslovně 
neschválil.

5. Poškození způsobené normálním opotřebením způsobeným běžným používáním. 

Tato záruka je omezena na opravu nebo výměnu vadného výrobku podle uvážení výrobce a 
nezahrnuje žádnou jinou formu poškození, ať se jedná o náhodné, následné nebo jiné poškození.
Poškození způsobená nesprávným balením během přepravy výrobku k prodejci nebo dovozci nejsou 
kryta zárukou. Jakékoliv nároky na náhradu škody za následné škody na pomocných součástech nebo 
součástech palubní desky způsobené přístrojem přímo nebo nepřímo jsou vyloučeny. Výrobce nehradí 
následné náklady za nakládání s výrobkem za účelem provedení záručního servisu, jako například 
odinstalace a reinstalace zařízení za účelem odstranění chyby nebo poruchy hardwaru.

My-Radical.com 

Právní zástupce EU:

ACR S & V GmbH ∙ Industriestraße 35 ∙ D-79787 Lauchringen ∙ Germany 

RADICAL ∙ Bohrturmweg 1 ∙ CH-5330 Bad Zurzach ∙ Switzerland 

ACR Brändli + Vögeli AG tímto prohlašuje, že typ rádiové zařízení RADICAL R-D111 a R-D211 jsou v souladu se 
směrnicí 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: 
http://www.acr.ch/de/home/ (viz odkaz “Dokumenty o shodě výrobků” v zápatí stránky).

  R-D111
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