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BEZPEČNOST ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

VÝSTRAHA
Rozptylování řidiče může vést k nehodám a zraněním.
Obsluhování systému RADICAL může odvádět pozornost řidiče od
převládající dopravní situace!
Stejně tak může pozornost řidiče od převládající dopravní situace odvádět
připojování, měnění nebo vkládání datových nosičů.

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

VÝSTRAHA
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 jakémkoli 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.

V případě poruchy či závady kontaktujte autorizovaného prodejce
RADICAL.
Opravy prováděné neautorizovaným personálem zneplatní záruku.

UPOZORNĚNÍ
Nabíjecí a připojovací kabely mobilních zařízení mohou představovat pro
řidiče překážku.
Měly by být umístěny tak, aby bylo zajištěno, že pohybům řidiče není
bráněno.

UPOZORNĚNÍ
Doporučení pro jízdu a dopravní značky zobrazené 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 přizpůsobte převládající viditelnosti, počasí, stavu
vozovky a dopravní situaci.

AUTOMATICKÉ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ
Systém RADICAL se zapne při zapnutí zapalování vozidla.
Systém RADICAL se vypne při vypnutí zapalování nebo při vytažení klíčku
zapalování.

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

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

NAVIGACE NA DOMOVSKÉ OBRAZOVCE

Stránkami na domovksé obrazovce můžete listovat potáhnutím prstem 
doleva nebo doprava.

Přístup k požadované funkci získáte klepnutím na příslušnou ikonu na 
domovské obrazovce.

Tapetu lze změnit 
stisknutím a přidržením 
prázdné oblasti na 
domovské obrazovce.
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Ikona správce úloh spustí správce úloh.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Přístup k rychlé nabídce získáte potáhnutím prstem dolů.

Prostřednictvím rychlé nabídky lze získat rychlý přístup k mnoha 
nastavením, jako je například jas obrazovky.
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Stisknutím a podržením ikony aplikace ji lze připnout
na domovskou obrazovku.

APLIKACE A WIDGETY

APLIKACE

Klepnutím na ikonu aplikací otevřete stránku se seznamem aplikací.

Na stránce se seznamem aplikací jsou zobrazeny všechny 
nainstalované aplikace.
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WIDGETY

Na stránce se seznamem widgetů jsou zobrazeny všechny 
nainstalované widgety.

APLIKACE A WIDGETY

Chcete-li odstranit ikonu aplikace z domovské obrazovky,
stiskněte a podržte ikonu aplikace a přesňte ji do koše.

Aplikaci spustíte tím, že na ni klepnete.
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Funkce

1.	 FM	 	Klepnutím	 můžete	 přepínat	 mezi	 různými	 pásmy	 
(FM1	>	FM2).		

2.	 AM	 Klepnutím	přepnete	na	AM	rádio
3.	 Stupnice		 Potáhnutím	změníte	frekvenci
4.	 Předvolba		 Klepnutím	vyberete	předvolbu
5.	 EQ		 Klepnutím	otevřete	ekvalizér
6.	 DX/LOC	 Stiskem	lze	přepínat	mezi	DX	a	LOC
7.	 Auto	scan	 Klepnutím	zahájíte	automatické	vyhledávání	stanic
8.	 PREV/	 	Nastavení	směrem	dolů	Stiskem	 budete	 vyhledávat	 na	

nižších	frekvencích
9.	 NEXT/	 	Nastavení	směrem	nahoru	Stiskem	budete	vyhledávat	na	

vyšších	frekvencích	
10.	PREV/	 Nastavení	směrem	dolů		 Stiskem	snížíte	o	50	kHz
11.	NEXT/	 Nastavení	směrem	nahoru		Stiskem	zvýšíte	o	50	kHz
12.	RDS	 Klepnutím	aktivujete/deaktivujete	funkce	RDS
13.	REG	 Klepnutím	přepnete	na	funkci	Regionální
14.	AF		 Klepnutím	aktivujete	alternativní	frekvenci

15.	PTY	 Klepnutím	aktivujete	vyhledávání	podle	typu	programu
16.	TA	 	Klepnutím	aktivujete/deaktivujete	dopravní	hlášení

Informační pole

17.	Zobrazení	pásma	 Zobrazuje	aktuální	pásmo
18.	Zobrazení	frekvence	 Zobrazuje	aktuální	frekvenci	

ZKRATKY
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	 (program	 type):	 popisuje	

rozdělení	stanic	podle	kategorií.	

APLIKACE RÁDIO 
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Funkce

1.	 Přehrát/Pauza		 	Klepnutím	přehrajete	nebo	pozastavíte	aktuální	
skladbu.

2.	 Předchozí	stopa	 	Klepnutím	 spustíte	 aktuální	 skladbu	 znovu	 od	
začátku,	opětovným	klepnutím	přejdete	zpět	na	
předchozí	skladbu.

3.	 Následující	stopa	 	Klepnutím	přejdete	na	následující	skladbu.	
4.	 Opakovat	 	Klepněte	 jednou:	 opakovat	 všechny	 skladby►	

klepněte	 znovu:	 opakovat	 jednu	 skladbu►	
klepněte	znovu:	opakování	vypnuto	

5.	 Náhodné	přehrávání	 	Klepněte	jednou:	náhodné	přehrávání	zapnuto►	
klepněte	znovu:	náhodné	přehrávání	vypnuto	

6.	 Ekvalizér		 	Klepnutím	otevřete	ekvalizér
7.	 Oblíbené	 	Klepnutím	přidáte	do	seznamu	oblíbených
8.	 Procházet		 	Klepnutím	přepnete	na	zobrazení	souborů
9.	 Interní	paměť	 	Klepnutím	zobrazíte	soubory	v	interní	paměti.	
10.	Stavový	řádek		 	Klepnutím	se	přesunete	na	konkrétní	pozici
11.	Seznam	skladeb		 	Klepnutím	 zobrazíte	 aktuálně	 přehrávaný	

soubor
12.	Ext	SD		 	Klepnutím	 zobrazíte	 soubory	 na	 připojené	 SD	

kartě
13.	USB	 	Klepnutím	 zobrazíte	 soubory	 na	 připojeném	

USB	disku
14.	Oblíbené		 	Klepnutím	otevřete	seznam	oblíbených

Informační pole

15.	ID3	tag	a	přebal	alba	 	Zobrazení	ID3	tagu	a	přebalu	alba	(je-
li	k	dispozici)

16.	Čas	přehrávání
17.	Celková	délka	

MÉDIA/HUDBA
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Funkce

1. Předchozí stanice Klepnutím změníte na předchozí stanici

2. Scan Klepnutím spustíte automatické vyhledávání

3. Další stanice

4. Předvolba

Klepnutím přepnete na další stanici
Klepnutím přejdete z předvoleb na seznam 
stanicSenderanzeige

5. Komfortní scan
6. Přehled stanic Klepnutím vyberete danou stanici

Informační pole

7. Slideshow

8. Stanice

9. Síla signálu

Funkce
1. Přehrát / Pauza Klepnutím přehrajete nebo pozastavíte aktuální 

video
2. Přetočit Klepnutím přetočíte zpět
3. Posun vpřed Klepnutím přetočíte dopředu
4. Stavový řádek  Klepnutím se přesunete na konkrétní pozici
5. Zoom Klepnutím přepnete na celoobrazovkové zobrazení
6. Oblíbené Klepnutím přidáte do seznamu oblíbených
7. Seznam Klepnutím otevřete seznam

Informační pole
8. Čas přehrávání
9. Celková délka

DAB+ APP

1
2

3

4
56

7

8 9

VIDEO

stanic

Klepnutím spustíte komfortní scan

Zobrazuje zaslaný obraz vybrané stanice
(„MOT Slideshow”)
Ukazuje jméno přehrávané stanice

Ukazuje sílu přijímaného signálu



20 21

PÁROVÁNÍ ZAŘÍZENÍ BLUETOOTH 
1.			Klepnutím	na	ikonu	Bluetooth	spustíte	funkci	Bluetooth.	
2.			Stiskem	ikony	nastavení	zobrazíte	názvy	zařízení	a	hesla	pro	párování	

Bluetooth.	
3.			Aktivujte	Bluetooth	 na	 svém	mobilním	 telefonu	a	 zkontrolujte,	 zda	 je	

vaše	zařízení	nastaveno	jako	viditelné.	
4.			Vyberte	ikonu	zařízení	BT	na	svém	zařízení	RADICAL.	
5.			Klepnutím	na	 ikonu	vyhledávání	hledejte	zařízení	Bluetooth	ve	svém	

okolí.	
6.			V	 seznamu	 by	 se	 nyní	 měl	 zobrazovat	 název	 vašeho	 mobilního	

zařízení.	Klepnutím	na	název	svého	zařízení	zahájíte	proces	párování.	
	 	Pokud	vaše	zařízení	není	v	seznamu	uvedeno,	zkuste	znovu	vyhledávat	

zařízení	Bluetooth	ve	svém	okolí.	
7.			Na	svém	mobilním	telefonu	byste	nyní	měli	vidět	oznámení	o	párování.	

Zadejte	 heslo	 pro	 párování	 Bluetooth	 do	 svého	 mobilního	 telefonu	
(standardní	heslo	RADICAL:	1234).	

8.			Jakmile	se	váš	mobilní	telefon	spáruje,	klepnutím	na	ikonu	telefonního	
adresáře	a	poté	na	ikonu	importu	importujte	své	kontakty.	

	 	(POZNÁMKA:	 Uživatelé	 systému	 Android	 uvidí	 na	 svém	 mobilním	
telefonu	zprávu	vyžadující	autorizaci.	Potvrďte	pomocí	„autorizovat“.)

	 	(POZNÁMKA:	 Uživatelé	 systému	 iOS	 musejí	 manuálně	 aktivovat	
synchronizaci	v	nabídce	připojení	svého	mobilního	telefonu.)	

FUNKCE SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ

1 2 3
5

7

6

8

9

4

10

11 12

1.		Seznam	správce	zařízení	 	Klepnutím	 otevřete	 seznam	 spárovaných	
zařízení

2.		Vyhledat	 	Klepnutím	 zahájíte	 vyhledávání	 zařízení	
Bluetooth	v	okolí

3.		Odpárovat	 	Klepnutím	 odpárujete	 zařízení	 připojená	
přes	Bluetooth

4.		Smazat	 	Klepnutím	 smažete	 všechna	 spárovaná	
zařízení

5.	 Číselná	klávesnice	 	Klepnutím	vyvoláte	číselnou	klávesnici
6.		Historie	hovorů		 	Klepnutím	otevřete	historii	hovorů
7.		Telefonní	adresář	 	Klepnutím	otevřete	telefonní	adresář
8.		BT	hudba	 	Klepnutím	otevřete	BT	hudbu
9.		Správce	zařízení	 	Klepnutím	otevřete	správce	zařízení
10.	Nastavení		 	Klepnutím	otevřete	nastavení	Bluetooth

Informační pole správce zařízení
11.	Spárovaná	zařízení
12.	Symbol	připojení	

BLUETOOTH
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FUNKCE HUDBA PŘES BLUETOOTH (A2DP)

12 3

5

4

1.	 Přehrát/Pauza		 	Klepnutím	 přehrajete	 nebo	 pozastavíte	 aktuální	
skladbu

2.	 Předchozí	stopa	 	Klepnutím	 spustíte	 aktuální	 skladbu	 znovu	 od	
začátku,	 opětovným	 klepnutím	 přejdete	 zpět	 na	
předchozí	skladbu

3.	 Následující	stopa	 	Klepnutím	přejdete	na	následující	skladbu
4.	 Bluetooth	 	Klepnutím	přepnete	na	Bluetooth	

Informační pole hudby přes Bluetooth
5.	 Detaily	umělce	a	skladby	

FUNKCE TELEFONNÍ ADRESÁŘ

1 2 3

5

4

1.	 	Telefonní	adresář	 
(interní	paměť)

Klepnutím	otevřete	telefonní	adresář	uložený	v	interní	
paměti	připojeného	chytrého	telefonu

2.	 	Telefonní	adresář	 
(karta	SIM)

Klepnutím	 otevřete	 telefonní	 adresář	 uložený	 na	
kartě	SIM	připojeného	chytrého	telefonu

3.	 Importovat	 		Klepnutím	manuálně	aktualizujete	telefonní	adresář
4.	 Smazat		 	Klepnutím	smažete	záznamy	z	telefonního	adresáře	

(pouze	ze	zařízení	RADICAL)	

Informační pole telefonního adresáře
5.	 Záznamy	telefonního	adresáře	 	Potáhnutím	 nahoru	 nebo	 dolů	

posunujte	záznamy.	

BLUETOOTH 
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FUNKCE HISTORIE HOVORŮ

12 3

5

4

1.	 	Zameškané	hovory	 	Klepnutím	zobrazíte	zameškané	hovory
2.	 	Přijaté	hovory	 	Klepnutím	zobrazíte	přijaté	hovory
3.	 	Odchozí	hovory	 	Klepnutím	zobrazíte	odchozí	hovory
4.	 	Smazat		 	Klepnutím	smažete	záznamy	(pouze	ze	zařízení	

RADICAL)	

Informační pole historie hovorů
5.	 	Záznamy	 	Potáhnutím	 nahoru	 nebo	 dolů	 posunujte	

záznamy.	

BLUETOOTH 

FUNKCE ČÍSELNÁ KLÁVESNICE

1

2

3

5
6

4

1.	 	Vytáčení		 	Klepnutím	volejte
2.	 	Zavěsit		 	Klepnutím	hovor	ukončíte
3.	 	Přepnout	výstup		 	Klepnutím	během	hovoru	přepnete	výstup	mezi	

mobilním	telefonem	a	reproduktory	vozidla
4.	 	Čísla		 	Klepnutím	zadáte	číslo
5.	 	Smazat		 	Klepnutím	smažete	poslední	záznam

Informační pole historie hovorů
6.	 	Zobrazení	
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NASTAVENÍ BLUETOOTH

Zde můžete změnit název zařízení a hespo pro připojení Bluetooth.

BLUETOOTH

OBRAZOVKA VÝBĚRU

Zde můžete vybrat typ připojení.

EASY CONNECTION
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Když k HDMI portu přístroje připojíte kompatibilní HDMI zdroj jako je např. 
videohra, chytrý telefon, tablet nebo notebook, spustíte klepnutím na HDMI 
ikonu HDMI zdroj.

HDMI Klepnutím spustíte HDMI

Wenn am AV-IN Port des Geräts eine kompatible AV-IN Quelle wie z.B. 
Videogame, Smartphone, Tablet, Notebook angeschlossen ist, startet das 
Antippen des AV-IN Icons die AV-IN Quelle.

AV-IN                               Klepnutím spustíte AV-IN

HDMI / AV-IN EASY CONNECTION

OBRAZOVKA VÝBĚRU

Zde můžete vybrat typ připojení.
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PŘIPOJENÍ ANDROID SYSTÉMU PŘES USB 
(POČÁTEČNÍ PŘIPOJENÍ)

1. Přejděte do menu nastavení svého smartphonu.
2. Aktivujte na svém Android smartphonu možnosti pro vývojáře.
3. Aktivujte USB Debugging.
4. Spusťte funkci Easy Connection.
5. Připojte svůj smartphone ke svému zařízení RADICAL prostřednictvím 

USB. (Při prvním připojení musí váš smartphone být připojen k internetu)
6. Stáhněte a nainstalujte aplikaci Easy Connection z obchodu Google Play.
7. Aplikace Easy Connection se automaticky spustí po připojení k zařízení 

RADICAL a naváže připojení.

EASY CONNECTION

ANDROID / iOS WiFi (POČÁTEČNÍ PŘIPOJENÍ)

1. Přejděte k nastavení připojení ve svém chytrém telefonu.
2. Aktivujte mobilní hotspot.
3. Spusťte funkci Easy Connection.
4. Vyberte Android WiFi, pokud používáte smartphone se systémem

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

5. Připojte své zařízení RADICAL k WiFi hotspotu svého smartphonu.
6. Aktivujte funkci Airplay na svém iPhone. Tím umožníte zrcadlení a 

přístroj bude možné ovládat prostřednictvím vašeho smartphonu. U 
zařízení se systémem Android připojte svůj chytrý telefon k zařízení 
RADICAL prostřednictvím USB (musí již být provedeno počáteční 
připojení přes USB viz s. 30), udržujte připojení USB, dokud se 
aplikace Easy Connection nespustí na vašem chytrém telefonu a 
nebude viditelná na vašem zařízení RADICAL. Nyní můžete USB 
odpojit; smartphone je zrcadlen a přístroj lze ovládat pomocí 
obrazovky nebo prostřednictvím vašeho smartphonu.

EASY CONNECT
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FUNKCE EKVALIZÉR

1 2

3

54

1. Předvolby Klepnutím na požadovanou předvolbu načtete
odpovídající nastavení předvolby ekvalizéru

2. Frekvence Upravte potáhnutím nahoru nebo dolů
3. Nahlas Klepnutím aktivujete/deaktivujete hlasitost
4. EQ Klepnutím otevřete stránku ekvalizéru
5. Zóna Klepnutím otevřete stránku zóny

EKVALIZÉR/ZÓNA

FUNKCE ZÓNA

1

2

3

5

6

4

7

1. Předvolby Klepnutím na požadovanou předvolbu načtete
odpovídající nastavení předvolby ekvalizéru

2. Subw. Upravte potáhnutím nahoru nebo dolů
3. Nahlas Upravte potáhnutím nahoru nebo dolů
4. Bod vyvážení Přesunutím pozice změníte vyvážení
5. Vyvážení Klepnutím umístíte vyvážení do středu
6. EQ Klepnutím otevřete stránku ekvalizéru
7. Zóna Klepnutím otevřete stránku zóny
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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.

5

4

4. Vyberte kartu externího média.
5. Klepněte na APK, kterou chcete nainstalovat.

6. Poté stiskněte
Instalovat.

INSTALÁTOR APK

7. APK se nyní nainstaluje.

8. Poté, co byla APK nainstalována, můžete buďto přímo spustit APK,
nebo dokončit proces stisknutím DOKONČENO.

9. APK nyní uvidíte v seznamu aplikací.
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Tlačítka dálkového ovládání na volantu můžete nakonfigurovat pomocí
aplikace pro volant.
1. Spusťte aplikaci pro volant.

2. Stiskněte Spustit (operace se rozsvítí žlutě).

OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU

3. Nyní vyberte funkci, kterou chcete nakonfigurovat (funkce se rozsvítí
žlutě).

4. Stiskněte odpovídající tlačítko dálkového ovládání na volantu.

5. Poté stiskněte Ukončit. Tlačítko dálkového ovládání na volantu je nyní
nakonfigurováno.
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NASTAVENÍ

1. Dostupné sítě WiFi                Klepnutím na příslušnou síť navážete

2. Přidat síť

3. Nastavení

4. Uložené sítě

připojení
Klepnutím manuálně přidáte síť
 
Klepnutím otevřete nastavení WiFi

Klepnutím zobrazíte uložené sítě

Klepnutím zapnete nebo vypnete WiFi

Informační pole WiFi

6. Označení nabídky Ukazuje, ve které nabídce se 
nacházíte

7. Stav připojení

5. Zapnuto / Vypnuto 

WIFI WIFI NASTAVENÍ

1. Automaticky 
aktivovat WiFi

2. Benachrichtigung zu
offenen Netzwerken

3. ON / OFF

Informationsfelder WiFi

4. Označení nabídka Ukazuje, ve které nabídce se 
nacházíte

Klepnutím nastavíte, aby se WiFi 
automaticky aktivovala, když se 
nacházíte v blízkosti uložené sítě se 
silným signálem - za předpokladu, že 
jste předtím WiFi vypnuli.

Klepnutím aktivujte upozornění na 
otevřené sítě.

Klepnutím zapnete nebo vypnete.
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APLIKACE A UPOZORNĚNÍ

NASTAVENÍ

DISPLEJ

Pod “Displej” můžete měnit nastavení jako je jas, noční režim (šetří 
oči), pozadí a velikost písma.

V “Aplikace a upozorrnění” zvolte “Zobrazit všechny aplikace”. Otevře se 
vám seznam všech nainstalovaných aplikací, kde jednotlivé aplikace 
můžete zavřít nebo odinstalovat. Zároveň zde můžete spravovat přístupová 
práva jednotlivých aplikací.
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ZVUK

NASTAVENÍ

BEZPEČNOST A POLOHA

Pod “Bezpečnost a poloha” můžete provést nastavení bezpečnosti 
přístroje. Dále je možné nastavit přenos polohy přístroje, stejně jako 
spravovat oprávnění pro aplikace.

V menu “Zvuk” můžete měnit hlasitost pro různé provozní režimy, 
upozornění a budíky, stejně jako měnit zvuky přístroje.
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UŽIVATELSKÉ ÚČTY

Pod “Uživatelské účty” můžete spravovat všechny účty, které užíváte 
během používání přístroje, jako např. váš e-mail. Přihlaste se do 
vašeho uživatelského účtu, pokud takový máte.

NASTAVENÍ

NASTAVENÍ VOZIDLA

PARKOVACÍ ASISTENT
V nastavení parkovací asistent můžete nastavit zdroj zobrazení. Můžete si 
vybrat mezi Vše VYP / CAM+OPS / OPS. (Mějte na paměti, že zdroj 
zobrazení OPS je možný pouze u zařízení RADICAL, která jej podporují, 
spolu s instalovaným originálním vybavením OPS)

PŘEDNÍ OPS
Přední OPS zapíná / vypíná zoprazení předního OPS. (Mějte na paměti, 
že zdroj zobrazení OPS je možný pouze u zařízení RADICAL, která jej 
podporují, spolu s instalovaným originálním vybavením OPS) 

OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU
Ovládání na volantu spouští aplikaci ovládání na volantu (viz s. 36).
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NASTAVENÍ

ZOBRAZENÍ STAVU KLIMATIZACE
V zobrazení stavu klimatizace můžete zapnout nebo vypnout zobrazení 
stavu klimatizace. (Mějte na paměti, že zobrazení stavu klimatizace je 
možné pouze s RADICAL přístroji, které jej podporují, ve spojení s tovární 
automatickou klimatizací) 

AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ NAVIGACE
Pod “Automatické spuštění navigace” lze nastavit, aby se navigace 
automaticky spustila při zapnutí přístroje.

AKTUALIZACE MCU
Výběrem “Aktualizace MCU“ zahájíte softwarovou aktualizaci MCU. 

Poznámka: Softwarové aktualizace jsou zveřejňovány na stránce 
my-radical.com, odkud si je můžete stáhnout.

AKTUALIZACE SYSTÉMU
Výběrem “Aktualizace systému” zahájíte softwarovou aktualizaci systému. 

Poznámka: Softwarové aktualizace jsou zveřejňovány na stránce 
my-radical.com, odkud si je můžete stáhnout.

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ
Klepnutím na “Obnovit tovární nastavení” obnovíte původní nastavení 
přístroje, všechny provedené změny nastavení budou smazány.

Když klepnete “Obnovit tovární nastavení”, budete vyzváni k zadání hesla 
(0120).
Zadáním hesla a klepnutím na OK obnovíte tovární nastavení zařízení.

UPOZORNĚNÍ: Pokud obnovíte tovární nastavení přístroje, všechny 
předinstalované aplikace budou smazány. Tyto aplikace bude nutné 
znovu nainstalovat manuálně.

APK pro předinstalované aplikace naleznete pod:
http://my-radical.com/

JAZYK A VSTUP

Zde můžete změnit nebo jazyk přístroje, klávesnice a slovníku.

Změnit / přidat jazyk
Klepnutím na jazyk otevřete přehled jazyků.
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Klepnutím na “Přidat jazyk” lze přidat do seznamu nový jazyk. 

Vyberte jazyk, který chcete do seznamu přidat.

Pořadí jazyků určuje, v jakém pořadí jsou dotazovány: Primární jazyk, 
který je také jazykem v menu, je umístěn jako první.

Chcete-li použít jiný jazyk jako primární, stiskněte požadovaný jazyk a 
přetáhněte jej na první místo.

NASTAVENÍ

DATUM A ČAS 
Zde můžete spravovat veškerá nastavení času a data. 
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NASTAVENÍ VOZIDLA

PARKOVACÍ ASISTENCE
V	Parkovací	asistenci	můžete	nastavit	zdroj	zobrazení.	
Můžete	 si	 vybrat	mezi	 Vše	 VYP,	CAM+OPS	 a	OPS.	 (Mějte	 na	 paměti,	
že	zdroj	 zobrazení	OPS	 je	možný	pouze	u	zařízení	RADICAL,	 která	 jej	
podporují,	spolu	s	instalovaným	originálním	vybavením	OPS.)	

PŘEDNÍ OPS 
Přední	OPS	 vypíná/zapíná	 zobrazení	 předního	OPS.	 (Mějte	 na	 paměti,	
že	zdroj	 zobrazení	OPS	 je	možný	pouze	u	zařízení	RADICAL,	 která	 jej	
podporují,	spolu	s	instalovaným	originálním	vybavením	OPS.)

OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU
Ovládání	na	volantu	spouští	aplikací	pro	volant	(viz	kapitola	13.0).

ZOBRAZENÍ OVLÁDÁNÍ KLIMATIZACE
Tlačítko	 zobrazení	 ovládání	 klimatizace	 umožňuje	 jeho	 zapnutí/vypnutí.	
(Mějte	 na	paměti,	 že	 zobrazení	 ovládání	 klimatizace	 je	možné	pouze	u	
zařízení	RADICAL,	 která	 je	 podporují,	 spolu	 s	 instalovaným	originálním	
vybavením	systémem	automatické	klimatizace.)	

NASTAVENÍ

SPUSTIT NAVIGACI PO NASTARTOVÁNÍ
V	 rámci	 spuštění	 navigace	 po	 nastartování	 můžete	 vybrat,	 zda	 se	 má	
navigační	systém	spustit	automaticky	po	zapnutí	zařízení.

AKTUALIZACE MCU
Výběrem	Aktualizace	MCU	můžete	zahájit	softwarovou	aktualizaci	MCU.
Poznámka:	 Softwarové	 aktualizace	 jsou	 uveřejňovány	 na	 stránce	 
my-radical.com,	odkud	je	lze	stáhnout.

AKTUALIZACE SYSTÉMU
Výběrem	této	možnosti	můžete	zahájit	softwarovou	aktualizaci	systému.
Poznámka:	 Softwarové	 aktualizace	 jsou	 uveřejňovány	 na	 stránce	 
my-radical.com,	odkud	je	lze	stáhnout.

VÝCHOZÍ NASTAVENÍ
Výběrem	 obnovení	 do	 výchozího	 nastavení	 můžete	 obnovit	 původní	
nastavení	zařízení.	Mohou	se	tak	smazat	jakékoli	změny	nastavení,	které	
byly	provedeny.

Pokud	 stisknete	 obnovení	 do	 výchozího	 nastavení,	 budete	 vyzváni	 k	
zadání	hesla	(0120).
Zadáním	hesla	a	potvrzením	OK	obnovíte	výchozí	nastavení	zařízení.

UPOZORNĚNÍ:	 Pokud	 obnovíte	 výchozí	 nastavení	 zařízení,	 všechny	
předinstalované	 aplikace	 budou	 smazány.	 Bude	 je	 pak	 nutné	 znovu	
nainstalovat	manuálně.
APK	předinstalovaných	aplikací	naleznete	na	stránce:
http://my-radical.com/radical-support/apk-s/
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INFORMACE O ZAŘÍZENÍ
Zde	uvidíte	veškeré	detaily	o	softwaru,	který	je	v	zařízení	nainstalován.	

15.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

Operace	již	není	možná Systémový	software	byl	
modifikován

Stiskněte	resetovací	
kolík	a	obnovte	zařízení	
do	výchozího	nastavení	
(viz	kapitola	14.12.G)

Nainstalovaná	aplikace	
třetí	strany	způsobila	
pád	systémového	
softwaru

Stiskněte	resetovací	
kolík	a	obnovte	zařízení	
do	výchozího	nastavení	
(viz	kapitola	14.12.G)

Funkce	vozidla	nejsou	k	
dispozici	(např.	dálkové	
ovládání	na	volantu,	
signál	ruční	brzdy,	signál	
zpátečky	atd.)

Modul	CAM	není	
připojen	správně	nebo	
je	vadný

Zkontrolujte	připojení	
kabelu	k	modulu	CAM,	
v	případě	potřeby	
kontaktujte	prodejce

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

Naleznete	je	na	adrese	www.my-radical.com
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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 obchodě, 
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 napájecím 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 produktu 
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

ZÁRUKA

nejsou kryta zárukou. Jakékoliv nároky na náhradu škody za následné 
škody na pomocných součástkách nebo součástkách 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 rádiového zařízení je v 
souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné prohlášení o shodě je k 
dispozici na této internetové adrese: www.my-radical.com (viz 
“Dokumenty o shodě výrobku” v zápatí stránky).

R-C11VW1, R-C11BM1, R-C11BM2, R-C11BM3,
R-C11FD1, R-C11FD2, R-C11HY1

R-C11MB1, R-C11MB2, R-C11AD1, R-C11AD2

R-C11OP2

R-C11VW2, R-C11SK1, R-C11MT2




