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1. ÚVOD 

Dension Gateway LITE3 BT Vám dovolí pripojiť váš 
iPod alebo USB(pevný disk alebo veľkokapacitnú 
pamäť spôsobilú na prehrávanie mp3)na vase 
pôvodné autorádio, poskytujúce prehrávanie hudby, s 
ovládaním tlačidlami na rádiu. 

Toto zariadenie tiež ponúka Bluetooth music 
streaming (cez A2DP) a handsfree mobilné volania 
ovládané pomocou originálnych tlačidiel rádia. 

Gateway LITE3 BT je navrhnutý pre ľahké ovládanie 
a kontrolu vo vozidle, bez možnosti zobrazovania 
textu. 

Podporované USB zariadenia 
 
USB Flash pamäť a pevný disk 
Systém súboru: FAT16 or FAT32 
Úložná kapacita: do 250 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 

Je nutné dodatočné príslušenstvo iPod 
prepojovací kábel napr.obj.kód  IPO DC9 

 
V tomto  manuály sú popísané nasledovné 
tlačítka, používané v najbežnejších autách pre 
ovládanie zariadenia: 

Next/Back: nasledujúca a predchádzajúca 
skladba 

FF/REW: Playlist alebo subadresár - výber 
CD1 – CD4: CD výber 

Random: náhodný výber 

Uvedené označenia tlačidiel nemusia zodpovedať 
Vášmu modelu auta-pozrite si manuál rádia. 

 

2. ZAČÍNAME 
Než začnete, skontrolujte, či váš iPod je aktuálny. 
Môžete získať najnovšie aktualizácie iPod firmvéru 
ceziTunes. Ak používate USB zariadenie, 
skontrolujte požiadavky 
/formátovanie,kapacita,označenie adresárov.../ 

3.PREVÁDZKA  

 
Zapnite Vaše autorádio a vyberte CD menič ako 
zdroj.Obyčajne stlačíte CDC alebo CD tlačítko na 
rádiu, niekedy treba stlačiť dva-krát. 
Pripojte svoj iPod alebo USB kľúč do GW Lite3 
BTadaptéru. Ten začne prehrávať prvú skladbu 
na prístroji. V prípade, že adaptér už bol  použitý 
skôr, bude hudba hrať z iPod alebo USB posledná 
prehrávaná skladba. Ak sú zapojené obe 
zariadenia, bude prehrávať to, ktoré bolo použité 
naposledy.Vypnutie auta alebo rádia zastaví 
prehrávanie a dá zdrojové zariadenie do stand-by.  
Tlačidlami Next / Back a Random / Repeat / Scan  
sa posúvate medzi skladbami ako pri CD meniči. 
Ak ani iPod, ani USB nie je pripojený  potom 
CD5/Track99 sa zobrazí na displayi a časomiera 
je len počítaním. 
 

4. ZDROJE – MEDIA 
 
iPod 
 

Pri použití iPod / iPhone, sú možné 2 rozdielne 
módy-režimy : 

iPod User Interface (iPod UI) 

iPod Gateway Interface (iPod GW) 
 
V režime iPod UI pôvodný užívateľský systém 
prehrávača iPod zostáva aktívny (tj koliesko stále 
pracuje), takže ho používate pre prezeranie ako 
obyčajne. 

Počas prehrávania rádio zobrazí CD5.Čísla 
skladieb a čas nie sú synchronizované s iPod. 
Odporúčame používať tento režim, ak chcete 
použiť pôvodnú funkčnosť iPodu. 
 
V režime iPod GW kliknutia kolieska alebo 
dotykovej obrazovky(IPhone, touch) nie sú 
povolené.iPod zobrazí len aktuálne prehrávanú 
skladbu  s výnimkou touch a iPhone. Ovládanie 
prehrávania je možné len z autorádia (Head Unit) 
alebo volantu. V tomto režime číslo skladby a čas 
sa zobrazí na displeji rádia (v závislosti od radia). 
Účinky na CD tlačidiel (disc výber) na rôzne iPod 
režimy sú: 
CD#     iPod GW                   iPod UI 
CD1    1st playlist                          - 

CD2    2nd playlist                         - 
CD3    3rd playlist                         - 
CD4    4th playlist                         - 
CD5     Play All                  parking disc 
CD6      Set iPod UI mode      Set iPod GW mode 
 

Počas prehrávania si môžete vybrať ďalší alebo 
predchádzajúcí playlist adresár stlačením tlačidla 
FF alebo REW  na rádiu alebo hlavnej jednotke. 
Dension tiež ponúka voliteľnú dash-kolísku, držiak 
pre odkladanie Vášho iPod-u (nie je súčasťou 
dodávky).IPod je nabíjaný pri pripojení k Gateway 
Lite3 BT. 
 

 
USB 
MP3 skladby je nutné nahrať na USB kľúč 
a uložiť do adresárov CD1-CD5 /max 99 
skladieb do jedného adresára/.Adresár CD6 
musí ostať prázdny! 
 
Ak je do adaptéru vložený kedykoľvek USB kĺúč, 
začne sa prehrávanie všetkých adresárov 
a skladieb z celého obsahu.Ak USB kľúč nebol 
vybratý a zapne sa zapaľovanie, začne prehrávať 
posledná prehrávaná skladba-pokračuje. 
Môžete vybrať adresár uložený na kľúči použitím 
CD tlačidiel. 
CD#                       Function 
CD1                     1-vý adresár 
CD2                    2-hý adresár 
CD3                     3-tí adresár 
CD4                     4-tý adresár 
CD5             Play All-prehráva všetko 
CD6                nechať prázdny - nepoužitý adresár 

 
Počas prehrávania rádio zobrazuje číslo adresára 
CD a číslo skladby, čas prehrávania aktuálnej 
skladby. Môžete prepínať pomocou FF / REW 
tlačidiel medz adresármi. 
 
Tips and Tricks: 
 

Môžete si ľahdo definovať tlačidlá CD na: 1- 
Rock, 2-Blues, 3-Pop, atd. 

V závislosti na kapacite USB môže prehratie 
celého kľúča nejaký čas trvať. 

Počas tohto procesu nemusíte mať prístup preto 
alternatívne môžete použiť našu Gateway Indexer 
Softvér na urýchlenie tohto indexovania. 

 
5. AKTIVÁCIA TEXTU NA DISPLAYI 
 
Všeobecne platí, že text na displeji rádia Lite BT 
nezobrazuje s výnimkou BMW a niektorých 
modelov Toyota.V prípade BMW text (info 
skladba) môže byť zobrazená na niekoľkých 
obrazovkách (Radio, MID alebo Navigácia) a 

preto to je potrebné nastaviť v nastaveniach Lite 
BT. 
V prípade aktivácie textu na displayi môžete 
vstúpiť do TEST MODE Lite BT. Postup je 
nasledovný: 

 Zapnite rádio a vyberte Gateway Lite BT 

 Odpojte všetky médiá od Gateway a čakajte 

než sa zobrazí CD5/Track99  

 Držte FF (Fast Forward) tlačidlo stlačené 

dlhšie než 10 sec., potom ho  pustite. 
Display prepne do Disc 1, Track 01 do troch sec. 
(Text selector mode) 

 Stlačením Next tlačidla, môžete prepínať 

medzi Track 02-04,čo stanovuje rôzne režimy 
obrazovky (napr. MID, Radio). Please note: Track 
01 nie je-Text Mode. 

 Ak ste nastavili text, ktorý chcete, stlačte FF 

(Fast Forward) pre potvrdenie funkcie. Alebo 
stlačte REW (Rewind) , kde opustíte  Text 
selector bez zmeny v nastavení. 

Ak text výberové konanie bolo správne AUX 

GW sa objaví na displeji. 
Please note: Text display nie je k dispozícii pri 
niektorých modeloch Toyoty. Stlačte “DISP”, 
“TXT”alebo “TEXT” tlačidlo na rádiu pre aktiváciu. 
 

6. HANDSFREE funkcie 

 

Spojenie s telefonom 
Spárujte svoj telefon s Gateway Lite BT cez 
telefonne menu bluetooth.Dajte vyhľadať 
zariadenia a veberte Gateway Lite BT 
Potvrdte kód 8888 pre pripojenie. Správnosť 
pripojenia telefonu k Lite BT môžete vidieť na 
displayi telefonu.Od teraz sa automaticky pripojite 
k adaptéru Lite BT vždy ked nastúpite do auta 
a zapnete zapaľovanie. Ak prepojenie  nebolo 
úspešné (BT voľba bola vypnutá na telefóne) Lite 
BT sa snaží znovu automaticky spojiť. Ak sa to aj 
tak nepodarí a uistili ste sa, že bluetooth je 
zapnutý na telefone, vypnite zapaľovanie vyberte 
kľúč z neho a počkajte 1 minútu.Potom sa skúste 
pripojiť znovu. 
 
Prijatie hovoru, vytáčanie tel.čísla 
Ak chcete prijať príchodzí hovor v Gateway 
mode (CD-Changer mode), hudba sa vypne a do 
reproduktorov auta sa prepne zvonenie. Prosím 
počkajte  4sec. (za ten čas sa handsfree profil 
aktivuje) potom stlačte Next track tlačidlo pre 
zdvihnutie hovoru. Môžete zrušiť prichádzajúci 
alebo prebiehajúci hovor stlačením tlačidla 
Previous. Po skončení hovoru sa Gateway vráti 
naspäť do predchádzajúceho režimu. 



Ak máte prichádzajúci hovor, keď hrá radio alebo 
Single CD , skutočný zvuk bude umlčaný  
(samostatný kábel pre  umlčanie-mute  musí byť 
pripojený do rádia). 
Stlačením tlačidla alebo vyberu CD-menič 
(Gateway režim) na rádiu – prijmete hovor (hovor 
sa bude automaticky prijímať po zvolení tejto 
funkcie). Po ukončení volania, môžete prepnúť 
späť na rádio alebo single CD ručne. 
Volanie je možné uskutočniť len cez mobilný 
telefón – vytočením čísla /priamo alebo 
z adresára/.CD menič tlačidlo na rádiu musí byť 
zapnuté, inak sa hovor neprepne do 
reproduktorov automobilu. 
Prichádzajúci hovor možete zrušiť-naprijať 
stlačením Previous tlačidla ak Gateway mod je na 
rádiu zapnutý. 
 
Nastavenie hands free kvality a citlivosti 
microfónu. 
 
Ak továrenské nastavenia hlasitosti predvolené 
nie sú optimálne, stlačte NEXT tlačidlo počas 
hovoru, ktoré umožňuje prechádzať medzi 10 
rôznymi hodnotami (rôzne pípanie bude počuť cez 
reproduktory počas procesu nastavenia). Ak 
nájdete optimálnu úroveň zvuku, môžete si 
nechať v tejto polohe, v ktorej bude uložený 
automaticky po rozhovore. 
 
Prehrávanie hudby cez Bluetooth 
 
Gateway Lite BT podporuje prehrávanie hudby 
cez A2DP/AVRCP a HSP súbory cez bluetooth 
telefónu. Počas prehrávania sú funkčné len 
tlačidlá Next / Back na rádiu resp. volante 
automobilu. 
Pre music playback cez Bluetooth prosím 
odpojte všetky ostatné médiá (USB alebo iPod), 
ktoré sú pripojené k Gateway Lite BT. 
Poznámka: - pri prehrávaní: 
• nie je možné ovládať prehrávanie hudby cez 
radio 
• prehrávač hudby v telefone musí byť 
spustený/zastavený manuálne 

 
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. 
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