
2. MONTAVIMAS
Maitinimas
Visų pirma reikia prijungti Compact BT maitinimo kabelio laidus. 
Kad prietaisui būtų paduodama maitinimo įtampa, naudokite 
pridedamą maitinimo kabelį ir prijunkite 3 maitinimo laidus kaip 
aprašyta žemiau:
• Raudoną: prie akumuliatoriaus +12 V gnybto (nuolatinis 12 V 

maitinimas)
• Violetinį: prie komutuojamos +12 V įtampos (ACC arba degimo 

grandinė)
• Juodą: prie automobilio kėbulo (GND)
Prietaiso pakuotėje yra 3 „Scotchlok™“ jungtelės, kuriomis laidus 
galima lengvai prijungti prie esamos radijo laidų pynės arba kito 
maitinimo šaltinio.
Jei jūs neturite elektros instaliacijos įrengimo darbų patirties, 
kreipkitės pagalbos į automobilių elektriką. Laidus taip pat ga-
lima prilituoti prie saugiklio dėžutės.

Mikrofono pritvirtinimas
Mikrofonas geriausiai veikia tada, kai jis pritvirtinamas toliau nuo 
bet kokių triukšmo šaltinių (atvirų langų ar garsiakalbių) ir yra ne-
toli vairuotojo. Todėl geriausia vieta mikrofonui įrengti (kur užtik-
rinama gera garso kokybė) – centrinis salono apšvietimo plafonas 
arba galinio vaizdo veidrodėlis ties priekinio lango viduriu. 
Mikrofonas pritvirtinamas pridedamu spaustuku. Optimali vieta 
mikrofonui pritvirtinti priklauso nuo keleto veiksnių, todėl, prieš 
parenkant galutinę mikrofono įrengimo vietą, rekomenduojama 
pamėginti pritvirtinti mikrofoną įvairiose vietose.

Bluetooth nustatymas (suporavimas)
Kad būtų galima užmegzti ryšį garso perdavimui tarp telefono ir 
Compact BT, jūsų telefoną reikia suporuoti su Compact BT prie-
taisu per Bluetooth:
a) Įjungdami automobilio degimą, paduokite maitinimą Compact 
BT prietaisui.
b) Išmaniajame telefone iškvieskite Bluetooth nuostatų meniu.
c) Įjunkite Bluetooth.
d) Telefono ekrane rodomas pasiekiamų įrenginių sąrašas.
e) Kai įrenginių sąraše atsiras Compact BT, užmegzkite su juo ryšį.
f) Įveskite Compact BT prietaiso Bluetooth PIN kodą: 8888

Compact BT
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Bluetooth:

 Bluetooth pavadinimas: Compact BT xxxx

 Bluetooth PIN kodas: 8888

Konfigūravimas skambinant:

 FM siųstuvo nustatymas: ###xxxx (xxxx = FM dažnis)

 JAV FM standartas: #7#1

 ES FM standartas: #7#0

 Garsumas: #0#x (x=1–15)

 Mikrofono jautrumas: #1#x (X=1–15)

 DSP apdorojimas iOS platformai: #9#1

 DSP apdorojimas Android platformai: #9#0

 RDS: #5#0

 RDS tekstas: #5#1

1. ĮŽANGA
Dension Compact BT – tai universali laisvų rankų įranga su 
integruota Bluetooth sąsaja, skirta groti muziką per 
automobilio FM radiją arba pagalbinę garso įvestį (AUX).

Pakuotės turinys
 Compact BT prietaisas
 Universalus išorinis mikrofonas
 Maitinimo kabelis
„Scotchlok™“ jungtelės
 Laidų sąvaržos

Compact BT prietaiso jungtys:

BFM-9201-1

Montavimo ir naudojimo instrukcija

FM siųstuvo nustatymas
Jei užsimanysite užmegzti ryšį tarp Compact BT prietaiso ir 
automobilio garso sistemos naudodami FM siųstuvą, jums 
pirmiausia reikės nustatyti darbinį siųstuvo dažnį. Norėdami 
nustatyti dažnį, atlikite tokius veiksmus:

 Radijo imtuve suraskite nenaudojamą FM dažnį.

 Užmegzkite ryšį tarp išmaniojo telefono ir Compact BT per 
Bluetooth.

Surinkite ###xxxx ir skambinkite, kad Compact BT prietaiso FM 
siųstuvą nustatytumėte xxx,x MHz dažniui (pavyzdys: norėdami 
nustatyti siųstuvą 93,2 MHz dažniui, surinkite ###0932).

Dėmesio: FM dažnį galima nustatyti ribose nuo 88,1 iki 107,9 MHz 
– 0,1 MHz žingsniu.

FM standarto nustatymas
JAV ir šalių, kuriose galioja FCC standartas, atveju

Surinkite #7#1
Įvedus šį kodą, padidėja signalo, kurį siunčia Compact BT prietaiso 
FM siųstuvas, galia.

Europos Sąjungos ir šalių, kuriose galioja CE standartas, atveju

Surinkite #7#0
Įvedus šį kodą, FM signalo galia sumažėja.

Dėmesio: Numatytoji Compact BT prietaiso nuostata yra CE 
standartas.

Prijungimas per AUX įvestį
Compact BT prietaisą galima prijungti per automobilio garso 
sistemos AUX įvestį. Tokiu atveju Compact BT prietaisą su 
automobilio garso sistemos AUX įvestimi reikia sujungti garso 
signalo kabeliu su 3,5 mm skersmens kištukais abiejuose galuose. 
Pabrėžtina, kad prietaisą prijungus per AUX įvestį, negalės būti ro-
doma RDS informacija, todėl garso sistemos ekrane jūs negalėsite
matyti tuo metu skambančio kūrinio pavadinimo. Daugiau informa-
cijos apie RDS pateikta skyrelyje „RDS funkcijos“.

Dėmesio: Compact BT prietaiso FM siųstuvas ir AUX išvestis veikia
visą laiką.

Bluetooth nustatymas – įeinantys skambučiai
Išmanųjį telefoną gali reikėti papildomai nustatyti, kad jis galėtų 
nukreipti įeinančius skambučius į Compact BT prietaisą. Jei pa-
skambinusio pašnekovo balsą jūs girdite per telefono garsiakalbį, 
o ne per automobilio garso sistemos garsiakalbius (kai telefonas 
prie Compact BT prietaiso yra prijungtas per Bluetooth)

Surinkite #2#1 (ir skambinkite)

Atlikus šį nustatymą, įeinantys skambučiai bus automatiškai 
nukreipiami į automobilio garso sistemos garsiakalbius.

Dėmesio: Prietaisą suporavus su kitu išmaniuoju telefonu, gali 
tekti iš naujo atlikti šį nustatymą. Norėdami tai padaryti

Surinkite #2#0 (ir skambinkite)

Bluetooth nustatymas – telefono garsumas
Standartiškai būna nustatomas numatytasis Bluetooth telefono 
garsumo lygis, kuris tinka daugumai išmaniųjų telefonų. Jei ši nu-
matytoji nuostata jums netinka, atlikite aprašytuosius veiksmus 
(kai telefonas prie Compact BT prietaiso yra prijungtas per 
Bluetooth):

Norėdami pakeisti garsumo nuostatą, surinkite #0#x, kad būtų 
nustatomas garsumas x. X yra sveikas skaičius nuo 1 (mažiausias
garsumas) iki 15 (didžiausias garsumas).

Norėdami pakeisti mikrofono jautrumo nuostatą, surinkite #1#x, 
kad būtų nustatomas jums reikalingas mikrofono jautrumas nuo 
1 iki 15 (nuo mažiausio iki didžiausio).

Jei pokalbio laisvomis rankomis metu jums vis tiek yra pernelyg 
mažai garso

Surinkite #9#1 ir skambinkite
Prijungus kitą išmanųjį telefoną, jums gali tekti grąžinti buvusiąją 
nuostatą. Tokiu atveju

Surinkite #9#0 ir skambinkite

RDS funkcijos
Compact BT prietaisas per RDS suteikia informacijos apie skam-
bantį kūrinį. Galima pasirinkti du atvaizdavimo variantus: RDS ir 
RDS tekstą.

Pabrėžtina, kad teksto atvaizdavimas per RDS yra galimas tik 
prijungus išmanųjį telefoną, palaikantį AVRCP 1.3 protokolą. 
Prieš įrengdami prietaisą, susipažinkite su savo išmaniojo 
telefono specifikacijomis ir įsitikinkite, ar jis atitinka paminėtąjį 
reikalavimą. Kaip taisyklė, Android išmanieji telefonai palaiko šią 
funkciją nuo Android 4.3.x versijos. Šis profilis taip pat įdiegtas ir 
iPhone 3G bei senesniuose iPhone modeliuose.

• RDS: Pasirinkus RDS atvaizdavimo veikseną, prietaisas į auto-
mobilio garso sistemos ekraną persiunčia informaciją apie tuo 
metu skambančio kūrinio pavadinimą ir atlikėją. RDS veiksenoje 
prietaisas geba per kartą rodyti 8 ženklus. Likusioji tekstinė 
informacija prabėga ekranu 1 ženklo per sekundę greičiu. Jei jūs 
pageidaujate pasirinkti šį teksto atvaizdavimo variantą 

Surinkite #5#0 (ir skambinkite)

• RDS tekstas: Pasirinkus RDS teksto atvaizdavimo veikseną, tuo
pat metu gali būti atvaizduojama daugiau informacijos apie kūrinį 
(rodomos informacijos apimtis priklauso nuo automobilio garso 
sistemos). Norėdami pasirinkti šį teksto atvaizdavimo variantą

Surinkite #5#1 (ir skambinkite)

Dėmesio: Pokalbio per laisvų rankų įrangą metu abiem teksto at-
vaizdavimo variantais Compact BT prietaisas į ekraną perduoda 
užrašą „Calling“.
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3. NAUDOJIMAS
Bluetooth: jei telefonas prie Compact BT prietaiso yra prijungtas 
per Bluetooth, jo garso išvestis (muzika, telefono pokalbiai ir prog-
ramėlių garsas) yra persiunčiama į automobilio garso sistemą, o 
pokalbio metu yra naudojamas išorinis prietaiso mikrofonas.
Kad garsas sklistų per automobilio garso sistemos garsiakalbius, 
garso sistemoje reikia pasirinkti tinkamą įvestį (AUX arba 
atitinkamą FM dažnį). Kiekvienąkart įjungus Compact BT prietaiso 
maitinimą, išmanusis telefonas automatiškai užmezga ryšį su 
Compact BT prietaisu per Bluetooth (tačiau tik tuo atveju, jei 
suporavimas atliktas sėkmingai ir telefone įjungtas Bluetooth 
ryšys). Išjungus prietaisą, Bluetooth ryšys yra nutraukiamas.

Bluetooth ryšiui užmegzti reikia:
 Telefone įjungti Bluetooth ryšį.
Prieš pirmąjį naudojimą atlikti suporavimą (žr. skyrelį „Bluetooth 
nustatymas“).

SVARBI INFORMACIJA iPHONE SAVININKAMS
Kad pokalbio telefonu garsas sklistų per automobilio garso 
sistemos garsiakalbius (o ne per telefono garsiakalbį), iPhone
telefone gali tekti pakeisti daugiau nuostatų.

Jei jūs girdite, kad pokalbio garsas sklinda iš paties telefono,
arba garsas persijungia su kelių sekundžių uždelsimu, tele-
fone pakeiskite pokalbių garso nukreipimo nuostatas.

Norėdami surasti ir pakeisti aukščiau paminėtas nuostatas, atlikite 
šiuos veiksmus:

AUX: Compact BT prietaiso AUX išvestis leidžia be apribojimų 
groti muziką iš bet kokio išorinio garso šaltinio, aprūpinto 
pagalbine išvestimi (AUX). Compact BT prietaiso AUX išvestis yra 
visuomet aktyvi, todėl, norint klausytis muzikos per AUX įvestį, 
reikia rankiniu būdu išjungti muzikos persiuntimą per Bluetooth 
(jei jis įjungtas). Jei klausantis muzikos per AUX įvestį jums kas 
nors paskambins, prieš atsiliepiant į skambutį jums teks rankiniu 
būdu pristabdyti muzikos atkūrimą išoriniame garso šaltinyje, 
antraip muzika per automobilio garso sistemos garsiakalbius
skambės kartu su pokalbio laisvomis rankomis garsu.

Daugiau informacijos apie prietaiso išpakavimą, montavimą 
ir naudojimą galima gauti per YouTube kanalą peržiūrėjus mo-
komąją filmuotą medžiagą, pasitelkiant pateiktąjį QR kodą: 

4. ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS IR GARANTIJA
Jei Compact BT prietaisas ima elgtis neprognozuojamai, iškart 
fiziškai atjunkite prietaisą ir atiduokite jį patikrinti kvalifikuotam 
automobilių elektrikui. Kompanija Dension ir jos autorizuoti 
platintojai bei mažmenininkai neprisiims atsakomybės už jokią 
patirtą netiesioginę ar tiesioginę žalą ar nuostolius, o taip pat 
nedengs jokių išlaidų diagnostikai. Naudoti rankinius prietaisus 
vairuojant gali būti draudžiama įstatymais. Įsitikinkite, ar Dension 
prietaiso naudojimas nepažeidžia galiojančių įstatymų, 
reglamentuojančių eismą keliuose. Kompanija Dension neprisiims 
atsakomybės už jokius įvykius, kurių priežastimi tapo neteisėtas 
ar neatsakingas šių rankinių prietaisų naudojimas vairuojant.
Kompanija Dension pasilieka teisę apie tai neįspėdama modifikuoti 
savo produktus ar jų techninius duomenis.

Dension Compact BT prietaisas leidžia paprastai ir saugiau nau-
dotis telefonu automobilyje, tačiau visų pirma reikia skirti deramą 
dėmesį eismo saugumui ir laikytis visų galiojančių eismo taisyklių 
ir teisės aktų reikalavimų. Nesinaudokite telefonu, jei jis gali blaš-
kyti jūsų dėmesį vairuojant.

Garantija
Dension prietaisams suteikiama vienerių metų ribota garantija, su-
teikianti apsaugą kompanijos Dension ir jos autorizuotų platintojų 
bei mažmenininkų parduodamiems produktams nuo medžiagų 
defektų ir gamybos broko. Dension nesuteikia garantijos jokiems 
montavimo darbams bei neprisiima atsakomybės už jokią žalą, 
patirtą dėl aplaidaus, netinkamo montavimo arba eksploatavimo. 
Kreipiantis su pretenzija dėl garantijos, reikia pateikti įsigijimą 
patvirtinantį dokumentą.

Pagalba
Jei jums prireiktų kokios nors pagalbos naudojantis Dension 
produktu, susisiekite su vietiniu platintoju arba aplankykite mūsų 
tinklalapį www.dension.com.
Pagalbos techniniais klausimais galima gauti interneto tinklalapyje
www.dension.com/automotive/support.


