
Autorádio ŠKODA RCN 210 / ŠKODA / AUDI  

Autorádio RCN 210 určené do vozů Škoda Octavia II nebo Yeti se skvělou multimediální 
výbavou oproti starším originálním autorádiím Swing / Stream / Audience apod. Mobil lze spojit 
přes bluetooth pro pohodlné telefonování i bezdrátový poslech hudby. Dále nabizí kvalitní FM 
tuner, slot na SD karty, ale také klasickou CD mechaniku a AUX vstup. Jedná se o jednoduché 
autorádio s nadstandardní multimediální výbavou.  

Určeno pro vozy: 

 Škoda Octavia II 2009-2013 
 Škoda Yeti 2009- 

Popis instalace: 
 
Autorádio se připojuje na napětí +12V přes MOST / FAKRA adaptér přímo na originální konektor 
Škoda a aktivní FM anténu s jednoduchou FAKRA koncovkou, kterou napájí napětím +12V. 
Koncovky jsou totožné např. s autorádiem Škoda Stream, u novějších vozů mohou být 2 antény, kde 
doporučujeme zakoupit slučovač. Spuštění a podsvícení autorádia ovládá CAN-BUS sběrnice 
z originálního konektoru. Pokud autorádio se sběrnicí nespolupracuje, bývá to starší verzi řídící 
jednotky vozu (gateway) a musíte autorádio od datové sběrnice vozu odpojit a použít k připojení can-
bus simulátor, do kterého připojíte signály zapnutí zapalování a rozsvícená světla manuálně. 
Simulátor má označení 1640. 
 
Pokud bylo ve voze užší rádio, bude zapotřebí vyměnit krycí rámeček okolo klimatizace. Pro správné 
určení verze rámečku je třeba vždy rozlišit, zda-li má vůz automatickou / manuální klimatizaci. 

Popis tlačítek: 
 
LEVÉ KOLEČKO – zapnutí / vypnutí autorádia / regulace hlasitosti 
PRAVÉ KOLEČKO – manuální ladění autorádia / posun skladeb 
 
CD – přepnutí na přehrávání CD 
AUX – přepnutí na přehrávání z čelního AUX vstupu, skladby ovládáte na připojeném zařízení 
FM – přepnutí na rádio v pásmu VKV 
AM – přepnutí na poslech rádia v pásmu středních vln 
SD – přepnutí na poslech hudby z SD karty 
< > - šipky slouží pro automatické vyhledání další nejsilnější stanice v pořadí 
- tlačítka označené pomlčkami vedle displeje slouží v režimu rádia pro uložení stanic do paměti, při 
přehrávání z CD / SD umožní posun mezi adresáři (F+ / F-), zobrazení názvů a listování v adresáři 
skladeb 

PHONE – vstup do režimu streamování hudby (jednoduchým stiskem při připojeném telefonu) 
               - vstup do telefonního menu (podržením při otočeném klíčku)  
MIX- zapnutí náhodného výběru skladeb v režimech MIXF (pouze daný adresář) nebo MIX (celé 
médium) 
MENU – vstup do nastavení autorádia 

Spárování telefonu: 

Na autorádiu dlouze podržte tl. PHONE a stiskem aktivujte režim PAIR. 
Na telefonu zapněte bluetooth, vyhledejte nová zařízení a použijte kód 1234 pro potvrzení. 
 


