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1. ÚVOD 

Dension Gateway PRO Vám dovolí pripojiť váš iPod 
alebo USB(pevný disk alebo veľkokapacitnú pamäť 
spôsobilú na prehrávanie mp3)na vase pôvodné 
autorádio, poskytujúce prehrávanie hudby, ponuky 
založené na ovládanie a nabíjanie. 

Gateway PRO tiež ponúka Bluetooth pripojenie pre 
hands-free volanie z mobilných telefónov a 
streamovanie hudby (cez A2DP) v pôvodných 
tlačidlách a obrazovky vášho vozidla. 

Podporované USB zariadenia 
 
USB Flash pamäť a pevný disk 
Systém súboru: FAT16 or FAT32 
Úložná kapacita: do 320 GB hudobný obsah 

Hudobný Formát: MP3, WMA and WAV, OGG 

Podporované iPod / iPhone zariadenia 

iPod (4
th
 generation) 

iPodnano (1
st
, 2

nd
, 3

rd
, 4

th
, 5

th
and 6

th
generation) 

iPod mini 
iPod Photo 4G 
iPod Video 5G 
iPod Classic 
iPod Touch (1

st
, 2

nd
, 3

rd
and 4

th
generation) 

iPhone, iPhone 3G / 3GS, iPhone 4 / 4S 

Aux:3.5mm stereo aux vstup 

2. ZAČÍNAME 
Zapnite vaše autorádio a vyberte „MEDIA“ zdroj 
stlačením tlačidla MEDIA.

Pripojte váš  iPod alebo USB na Gateway. Začne 
prehrávanie prvej pesničky na zariadení. V prípade, 
že Gateway už bol používaný, hudba bude 

pokračovať od posledného prehrávaného miesta. 
 
Vypnutím auta alebo rádia sa zastaví prehrávanie a 
zdrojové zariadenie sa prepne do pohotovostného 

režimu  ak je kľúč zo zapaľovania odstránený. 

Môžete spárovať Gateway Pro s Bluetooth 
kompatibilným mobilným telefónon pre prenos hudby 
(vyžaduje sa telefón podporujúci A2DP) alebo 
handsfree telefonovanie (ak je táto voľba aktívna 
v Gateway). Párovanie je ovládané z mobilného 
telefónu rovnakým spôsobom ako pripojenie k iným 
Bluetooth zariadeniam. Pin kód Gateway Pro je 0000 
(pre ďalšie informácie pozrite časť 4). 

Prístup k menu 

 

 Menu Getway Pro sa zobrazí na centrálnom 
displeji (cluster) na prístrojovej doske (medzi 
dvoma hlavnými „budíkmi“). Tiež sa menu 
Gateway PRO zobrazí na displayi autorádia. 

 

 
 
Prehrávanie hudby a nastavenia sú riadené z 
rádia, ale je tiež možné zvoliť:ďalšie alebo 
predchádzajúcu skladbu z volantu (v závislosti na 
automobile a špecifikácie rádia). 

3. PREVÁDZKA 

V závislosti na možnostiach autorádia, je možné 
v Audio menu Gateway listovať Next/Back, 
Previous/Track alebo cez dotykovú obrazovku. 

 

Výber zdroja hudby 

Môžete zvoliť hudobný zdroj pre prehrávanie v 
zdrojovom menu. To môže byť: 

 GW AUX*: analógový Aux vstup pre 
Gateway. Nie je možná žiadna kontrola 
funkcie. AUX môže byť použitý ak Konnektor 
Port (EXT1CP2)alebo AUX kábel (CABL-
AUX) je pripojený. 

 BT Audio: prehrávanie hudby cez A2DP  

telefónu,ktorý to podporuje. Prehrávanie sa 
ovláda z telefónu alebo s Ďalšie a Späť tlačidiel 
v aute (záleží od telefónu). Vezmite prosím na 
vedomie: BT Audio funkcia je v predvolenom 
nastavení nefunkčná. Tá môže byť povolená v 
ponuke Nastavenia. 

 iPod UI: prehrávanie je riadené z IPod 

 iPod GW: prehrávanie je riadené z 
Gateway (ovládacie koliesko zariadenia 
iPod bude nefunkčné) 

 USB: prehrávanie je riadené z Gateway 

 

Pripojené zariadenia sú označené hviezdičkou na 
obrazovke. 

 

* Ďalšie príslušenstvo je nutné 

Prehľadávanie a výber hudby (iPod alebo USB) 

 Môžete použiť ďalšie položky menu na 
prehliadanie obsahu prehrávača iPod alebo 
USB zariadenia. 

 Súbory, umelci, Alba, tituly, záložky (len 
pre USB): Poskytuje prechádzanie a výber 
hudobných súborov na vašom USB 
zariadení. 

 Hudba (len pre iPod): Umožňuje 
prechádzanie a výber hudby v sub-menu: 
Playlist, umelci, Alba, Skladby, Žánre, 
Skladatelia Audioknihy a podcasts. 

 

Prehliadanie a výber adresára  je možný 
cez dotykovú obrazovku autorádia. 

Výberom ALL menu bude zoznam všetkých skladieb 
z daných umelcov. Albumy z umelcov sú uvedené 
ako samostatné položky. 

Ak je vybrané album, PLAY položka spustí 
prehrávanie albumu a jednotlivé piesne sú 
uvedené pre výber z nich. 

Nasledujúce menu uskutočnuje  špecifické funkcie 
pre prehrávanie hudby: 

 

 Play All: prehráva všetky skladby z 

vybraného zdroja. Prehrávanie začne od 
prvej skladby na zariadení. 

 Album play: Prehrá všetky skladby z albumu , 
zvyčajne používané v náhodnom režime 
prehrávania. 

 

Náhodný režim prehrávania môže byť prístupný 
pomocou stláčania mix tlačidla na rádiu alebo 
EXTRA menu na dotykovej obrazovke.. 

Nastavenie menu 

 

Volume 

Menu VOLUME môže nastaviť rôznu hlasitosť v 

systéme: 

 iPod, AUX hlasitosť pre prehrávanie hudby 

 Telefón a hlasitosť mikrofónu pre hands-free 
volanie 



Phonebook 

V ponuke telefónneho zoznamu môžete vypnúť 
automatické sťahovanie telefónneho zoznamu, ktorý 
je povinný pracovať s niektorými modelmi telefónov. 

Paired phone 

Posledné štyri spárované telefóny(ID) budú uvedené 
tu. Môžete vybrať spárovanie z tejto ponuke, ak 
kliknete na tlačidlo - vyberte telefón zo zoznamu. 

BT Audio 

Môžete zapnúť Audio BT možnosť, ak chcete 
prehrávať hudbu z mobilného telefónu cez A2DP. 

About 

Poskytuje info. o gateway produktoch (SW versia, 
sériové číslo,atď.) 

4. HANDSFREE MOŽNOSTI 
 
Pripojenie telefónu 
Môžete spárovať Bluetooth mobilný telefón pre 
handsfree hovory. To môže byť rovnaké 
zariadenie ako pre prenos hudby alebo môžete 
mať samostatný telefón  pre párovanie handsfree 
hovorov. Nastavenie tohto typu pripojenia sú 
možné v telefóne (pokiaľ je podporované 
v telefóne)Ak je telefón pripojený, môžete vidieť 
stav pripojenia na obrazovke telefónu. Typy 
pripojenia sú: handsfree profil (HFP)a 
streamovanie hudby (A2DP). Vezmite prosím na 
vedomie, že nie všetky Bluetooth mobilné telefóny 
podporujú nastavenia Bluetooth-ový typ 
pripojenia. 

 
Zapnite Bluetooth na telefónei, vyhľadajte 
dostupné prístroje, vyberte Gateway Pro a zadajte 
PIN 0000 pre pripojenie. Ak je pripojený telefón, 
môžete pozrieť stav pripojenia na displayi rádia. 

Používanie menu telefóna 

Môžete vstúpiť do menu telefónu na displayi auta 
stlačením tlačidla OK-na volante,alebo na displayi 
rádia. Uvidíte nasledujúce položky: 

 Phonebook: môžete vybrať telefónne 
číslo z adresára na začatie hovoru. 
Kontakty sú uvedené v abecedných 
skupinách, všetky kontakty sú v 
abecednom poradí. 

 prijaté / neprijaté / Volané čísla: 
poskytuje prístup na príslušné protokoly 
hovorov 

 

ODPOJENIE:odpojenie od spárovaného telefónu 

 

Vezmite prosím na vedomie, že Getway Pro 
neukladá telefónne čísla, preto váš telefón sa 
synchronizuje /prenáša nové kontakty-volania 
z telefónu/ opäť po celý čas, ked je pripojený k 
Gateway. Synchronizácia je možná až do 1000 
telefónnych čísel. 
5. Príjem hovoru a telefonovanie 
 

Pri prichádzajúcom hovore sa zobrazí číslo 
volajúceho (ak je k dispozícii), alebo 
zodpovedajúce meno kontaktu z telefónneho 
zoznamu – na displayi /rádia a cluster displaya/. 
Môžete prijať hovor stlačením tlačidla PHONE na 
volante alebo príslušného tlačidla na dotykovom 
displayi rádia /podľa toho, čo je k dispozícii). 
Hudba alebo rádio sa stlmí a zvuk hovoru je 
smerovaný do reproduktorov. 

Môžete odmietnuť prichádzajúci hovor dlhým 
stlačením tlačidla PHONE alebo OK tlačidla na 
volante, alebo stlačením červeného symbolu 
telefonu na dotykovom displayi rádia. 

Pre telefonovanie prosím zvoľte telefónne číslo 
alebo kontakt z adresara alebo zvolte číslo 
z prijatých /volaných /neprijatých volaní v menu 
Gateway alebo vyťukajte tel.číslo na dotykovej 
klávesnici a stlačte tlačidlo OK. 

 

ABC vyhľadávacie funkcie sú k dispozícii na 
cluster displayi palubnej dosky. 

5.KONFIGURAČNÉ PREPÍNAČE (DIP)  

Môžete nájsť DIP prepínače na spodnej časti 
Gateway Pro. Môžete aktivovať / deaktivovať 
možnosti s DIP prepínačmi ako 
Bluetooth.Prepnite DIP prepínač #5 na ON aby 

ste vypli telefónu-bluetooth možnosť Gateway Pro 
(napr. ak chcete použiť továrensky-originálny 
handsfree systém v aute). Prepínačom #6 na ON 
môžete vypnúť funkciu prehrávania Médíí.Pre 
ďalšie informácie, prosím, prečítajte si inštalačný 
manuál. 

6.KONEKTOR PORT 

Konektor port (EXT1CP2) je zariadenie pre 
Gateway Pro. Toto zariadenie ponúka 
nasledujúce funkcie: 

 Aux-vstup 

 USB vstup 

 Bypass prepínač 

 Status LED 

 Reset tlačidlo 

 
 

7.ODVOLANIE A ZÁRUKA 

Odvolanie 

Ak sa elektronický system vášho auta začne správať 
nevyspytateľne, odpojte Getway interface fyzicky, 
okamžite a nechajte ho skontrolovať odborníkom. 
Dension a jej autorizovaní distribútori 
a maloobchodníci neručia za akékoľvek náhodné 
následné alebo nepriame škody alebo straty, a 
nenesú zodpovednosť za akékoľvek diagnostické 
poplatky. 

Použitie prenosných zariadení pri riadení môže byť 
predmetom vládnej legislatívy. Uistite sa, že vaše 
používanie Dension zariadení je v súlade s platným 
dopravným predpisom. Dension nepreberá 
zodpovednosť za akékoľvek udalosti vyplývajúce z 
nezákonného alebo nezodpovedného používania 
prenosných zariadení pri jazde. 

Dension si vyhradzuje právo na zmenu svojich 
výrobkov alebo špecifikáciu bez predchádzajúceho 
upozornenia. 

Záruka 

Dension zariadenia nesú jeden rok obmedzenú 
záruku, ktorá vás chráni pred chybami materiálu a 
prevedenie výrobkov predávaných Dension alebo jej 
autorizovaných distribútorov a predajcov. Dension 
nezaručuje žiadne inštalačné práce, alebo prevziatie 
zodpovednosti za škody spôsobené v dôsledku 
nedbanlivosti, nesprávnej inštalácie alebo prevádzky. 
Pre vybavenie záruky  je potrebný doklad o kúpe. 

Ďaľšia pomoc 

Ak potrebujete daľšiu pomoc pri používaní produktov 
Dension, prosím kontaktujte vášho miestneho 
dodávateľa alebo navštívte    www.dension.com    a 
kliknite na ‘Support’. 

Prosím pozrite si download section pre firmware 
verzie a dokumentáciu produktov, pretože tie 
môžu poskytovať ďalšie funkcie alebo ľahšie 
používanie výrobku. 

 

http://www.dension.com/

