


Kompanijos “Dension” trumpas aprašymas 

 “Dension” gamina sistemas, skirtas pramogoms, montuojamas automobilio 
viduje. Jų pagalba iš išorinio muzikos grotuvo ar išmaniojo telefono galėsite transliuoti 
muziką, filmus tiesiai į gamyklinę automobilio audio ar video sistemą. 
  
 Šios sistemos privalumai neleis kelionėje nuobodžiauti! 

 

Susipažinkime plačiau.... 



iPod / USB sprendimai – “Gateway” linija 
 

Kas tai yra? 
 
 “Dension Gateway” -  produktų serija, kurie leidžia prie originalios 
automobilio audio sistemos prijungti įvairius audio prietaisus. Su “Gateway” galima 
pilnai valdyti prijungtą išorinį muzikos įrenginį  automobilyje esančiais mygtukais.  
 
“Gateway”taip pat leidžia įkrauti prijungto prietaiso bateriją. 

 
 

Pavyzdys. iPhone 5 prijungimas 



Kaip “Dension Gateway” veikia? 

1. Prie“Gateway” laidu prijungiamas audio šaltinis, pvz. iPod. 
2. “Gateway” prisijungia prie automobilio audio sistemos kaip CD keitiklis. 
3. Audio sistema atpažįsta garso siganalą ir jį groja per automobilio garso 

kolonėles. 



Kaip pradėti naudotis? 

  

1. Prijungti iPod, iPhone ar 
kitą prietaisą naudojant 
“dock” kabelį. 

2. Automagnetoloje pasirinkti CD 
grotuvo funkciją. 
 



“Gateway” valdymas 

  

Mygtukais ant vairo 
 

Automagnetolos mygtukais Grotuvu 



Informacija apie grojamą kūrinį: 

  

Informaciniame ekranėlyje 

Automagnetolos ekrane 

Prietaisų skydelio ekrane 



Grotuvo montavimas 

  

iPod grotuvas, ar bet kuris kitas audio šaltinis gali būti montuojamas panaudojant specialų laikiklį. 
Viena iš galimų tvirtinimo vietų - ventiliacijos grotelės. 
 



Versija su Bluetooth ryšiu 

  Papildomai galėsite naudotis šiomis 
funkcijomis: 
 
1. Laisvų rankų įranga – pašnekovas bus 

girdimas per automobilio garso 
sistemą.  

2. Transliuoti muziką iš telefono tiesiai į 
automobilio garso kolonėles  

3. Matyti telefonų knygą automobilio 
ekranuose  

4. Klausytis navigacijos instrukcijų per 
automobilio garso kolonėles 



Suderinamumas 

  

“Gateway” produktai yra suderinami su beveik visais automobiliais. 

“Dension Gateway” modeliai, prasidedantys skaičiumi 500 
tinka automobiliams, kuriuose naudojama optinio pluošto 
“MOST” sistema. 



Kas yra “MOST” sistema? 

  

“MOST” sistema apjungia visas šias skaitmenines 
technologijas. Sujungti naudojamas optinis pluoštas. 



Ar po “Gateway” instaliavimo galima naudotis gamykliniu 
CD keitikliu? 

  

Kadangi “Gateway” jungiasi kaip CD keitiklis, 
gamyklinio CD keitiklio naudoti galimybės 
nėra.  
 
Jei norite ir toliau juo naudotis, rinkitės 
“Gateway” versiją su “Dual FOT”. Ji galima 
modeliuose: 
 
“Gateway 500 S” ir “Gateway 500 S” su 
Bluetooth ryšiu. 



Jei automagnetola nepalaiko teksto funkcijos 

  

“Gateway” vis tiek galima montuoti. Valdymas vyksta originaliais automagnetolos 
mygtukais, kuriems suteikiama nauja  reikšmė. 



Populiarūs “Gateway” linijos produktai  

  

“Gateway Lite” 
 

1. Muzikos grojimas iš išorinių prietaisų 
2. iPod, iPhone prijungimas 
3. Išmaniųjų telefonų, USB, AUX 

prijungimas 
4. Pilnas valdymas naudojant originalius 

automobilio mygtukus 
5. iPod, iPhone baterijos krovimas 
6. 3.5 mm Aux-in jungtis (Pasirinktinai) 
 
Jei aktualu, galite rinktis versiją su 

Bluetooth moduliu. 
 

 

“iGateway” 
 
1. Muzikos grojimas iš išorinių prietaisų 
2. iPod, iPhone prijungimas 
3. Patogus valdymas naudojant 
4. originalius automobilio mygtukus.  

Rodoma informaciją apie grojamą kūrinį. 
(ID-3 informacija) 

5. iPod grotuvo ar iPhone telefono baterijos 
krovimas 

6. Papildoma jungtis leis prijungti kitus 
audio prietaisus. (3.5 mm jungtis) 

“Gateway 300” 
 
1. Muzikos grojimas iš išorinių prietaisų 
2.  iPod, iPhone prijungimas 
3. Patogus valdymas naudojant originalius 

automobilio mygtukus.  
4. Automagnetoloje ar automobilio prietaisų 

skydelyje matysite informaciją apie grojamą 
kūrinį. 

5. Įkrausite iPod, iPhone įrenginių baterijas. 
6. Yra papildoma jungtis kitiems audio prietaisams. 
 
Jei aktualu, galite rinktis versiją su Bluetooth 

moduliu. 
 

Bluetooth ryšio teikiami privalumai: 
1. Laisvų rankų įranga – pašnekovas bus girdimas per automobilio garso sistemą.  
2. Muzikos transliavimas iš telefono tiesiai į automobilio garso kolonėles 
3. Telefonų knygos rodymas automobilio ekranuose  
4. Navigacijos instrukcijų grojimas per automobilio garso kolonėles 

 

*Produktas nepalaiko tekstinės informacijos rodymo. 

 



Populiarūs “Gateway” linijos produktai  

  

“Gateway 500S” 
 
1. Muzikos grojimas iš išorinių prietaisų, USB. 
2. Automobilio ekrane matysite grojančios dainos 

pavadinimą.  
3. Galima prijungti iPhone 5. (Naudojant Lightning į 

USB kabelį). Jį reikia įsigyti papildomai. 
4. Pakrausite telefonų baterijas. 
5. Palaikomi iPhone, Android, Blackberry ir 

Windows išmanieji telefonai. 
6. Yra Aux – in jungtis. 
7. Patogus valdymas naudojant originalius 

automobilio mygtukus. 
8. Yra Bluetooth modulis. 
 
 

Bluetooth ryšio teikiami privalumai: 

1. Laisvų rankų įranga – pašnekovas bus girdimas per automobilio garso sistemą.  

2. Muzikos transliavimas iš telefono tiesiai į automobilio garso kolonėles 

3. Telefonų knygos rodymas automobilio ekranuose  

4. Navigacijos instrukcijų grojimas per automobilio garso kolonėles 

 

“Gateway 500” 
 
1. Muzikos grojimas iš išorinių prietaisų 
2. iPod, iPhone prijungimas 
3. Patogus valdymas naudojant originalius 

automobilio mygtukus. 
4. Automobilio ekrane matysite grojančios dainos 

pavadinimą.  
5. Video medžiagos, esančios iPod grotuve ar DVD 

diske rodymas. Vaizdą matysite automobilio 
ekrane. (Reikalingas audio – video maršrutizatorius 
ir / ar DVD šaltinis). 

6. Pakrausite iPod arba iPhone baterijas 
7. Nėra  Bluetooth modulio. 

 
Galite rinktis versiją su Bluetooth moduliu. 

 
Galite rinktis versiją be Bluetooth modulio. 



Dension priedai, leidžiantys naudotis papildomomis 
funkcijomis 

  

“Gateway” linijos produktų 
funkcionalumą galima padidinti 
įdiegiant priedus. 



Dension priedai, leidžiantys naudotis papildomomis 
funkcijomis 

  

“Dension AVR” 
 
AVR skirtas perduoti vaizdą iš išorinių 
šaltinių (iPod, DVD, ir t.t.) į gamyklinius 
automobilio ekranus.  
Produktas sugeba perduoti skirtingą 
vaizdo signalą į kelis ekranus vienu metu. 

 

 

“Dension MediaBank” 

 
Leidžia į Gateway sistemą integruoti 2.5 colio 
kietąjį diską, į kurį galima sutalpinti daug 
informacijos. Kelionė tikrai neprailgs! 

Internetinis radijas 
“WebRadio” 

Leidžia per automobilio audio sistemą klausytis 
internetinio radijo. Yra 3G ir FM versijos. 

 



Dension priedai, leidžiantys naudotis papildomomis 
funkcijomis 

  

“iPod  VIDEO 
adapteris” 
 
Leidžia žiūrėti vaizdo įrašus, esančius iPod 
ar iPhone (įskaitant iPhone 4/4S), 
atskirame ekrane. 

 

 

“Skaitmeninis radijas DAB “ 
 
Produktas, kuris leidžia klausytis skaitmeninio 
radijo kaip paprasto, FM.  



Kodėl verta išbandyti “Dension” produktus? 

  

“Dension” produktai leidžia įdiegti naujų funkcijų Jūsų 
automobilyje, nepakeičiant jo išvaizdos. 
  
Nesvarbu, ar norėtumėte klausytis muzikos iš iPod, 
žiūrėti filmą iš iPhone, ar klausytis skaitmeninio bei 
internetinio radijo -  visas šias funkcijas suteiks Dension 
produktų serija Gateway ir jos priedai.  

 


