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1. BEVEZETÉS
A Dension Compact BT univerzális megoldást nyújt az autós 
kihangosításra, mindemellett Bluetooth kapcsolatának köszönhetően 
kényelmessé teszi a zenelejátszást, internetes zenehallgatást és 
az autós navigáció használatát FM rádióval vagy AUX csatlakozóval 
rendelkező járművében.

A csomag tartalma
► Compact BT eszköz

► Univerzális külső mikrofon

► Hálózati kábel

► ScotchlokTM

► Kábelkötegelők

Compact BT csatlakozók:

FONTOS INFORMÁCIÓK 

Bluetooth neve

► Compact BT xxxx

► Bluetooth PIN: 8888

Beállítás híváson keresztül

► FM beállítás: ###xxxx (xxxx=FM frekvencia)

► US FM szabvány: #7#1

► EU FM szabvány: #7#0

► Hangerő: #0#x (x=1-15)

► Mikrofonérzékenység: #1#x (x=1-15)

► DSP iOS eszközre: #9#1

► DSP okostelefonra: #9#0

► RDS: #5#0

► RDS text: #5#1

Táp bemenet

AUX bemenet AUX kimenet Mikrofonbemenet

Táp bemenet – 12V tápkábel csatlakozója

AUX bemenet – 3,5mm-es Jack AUX 
bemenet külső audió eszközről történő 
zenelejátszáshoz

AUX kimenet – 3,5mm-es Jack 
AUX kimenet az eszköz és az autó 
hangrendszerének analóg audió vonalon 
történő összekötéséhez

Mikrofonbemenet – Mikrofon bemenete
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2. ÜZEMBEHELYEZÉS
Tápegység
Először csatlakoztassa a hálózati kábelt a Compact BT eszközhöz.  
Az üzembehelyezéshez használja a mellékelt kábeleket, és 
csatlakoztassa a 3 vezetéket a következőképpen:

► Piros: +12V akkumulátor (állandó 12V)

► Lila: +12V kapcsolt (ACC vagy gyújtás)

► Fekete: földelés (GND)

A csomagban 3 ScotchlokTM található, ezekkel könnyedén rögzítheti a 
vezetékeket a rádió kábelkötegéhez, vagy egyéb áramforráshoz.

1 2 3
Amennyiben nem jártas az elektromos berendezések üzembehelyezésében, 
kérjük, konzultáljon szakemberrel. A vezetékek a biztosítékdobozhoz is 
forraszthatóak.

A mikrofon beállítása
A mikrofon akkor biztosítja a legjobb minőséget, ha a járművezetőhöz 
közel, ugyanakkor a zajforrásoktól (nyitott ablak, hangszóró) távol 
helyezkedik el. Így a legjobb hangminőséget a középső tükör mellett 
érhetjük el. A mikrofon a mellékelt kapoccsal könnyedén rögzíthető.  
Az optimális elhelyezést számos tényező befolyásolhatja, ezért 
javasoljuk, hogy tegyen próbát a különböző mikrofonállásokban a 
végleges beszerelés előtt.

A Bluetooth beállítása – a telefon és a Compact BT 
összepárosítása
Az okostelefon és a Compact BT eszköz audiókapcsolatához Bluetooth 
csatlakoztatás szükséges, melyet a következő lépésekkel állíthat be:

a) Kapcsolja be Compact BT eszközét gyújtáskapcsolással

b) Okostelefonján lépjen be a ‘Bluetooth beállítások’ menübe

c) Kapcsolja be a Bluetooth-t

d) A telefon listázza az elérhető eszközöket

e) Csatlakozzon a Compact BT eszközhöz, amikor az megjelenik a listán

f) Írja be a „8888” PIN-kódot

FM transzmitter beállítása
A Compact BT FM transzmitteren keresztüli csatlakoztatásához először 
a frekvenciát kell beállítania, melyet a következőképpen tehet meg:

► Keressen szabad FM frekvenciát az autórádión.

► Csatlakoztassa okostelefonját a Compact BT eszközhöz Bluetooth 
kapcsolattal.

► Tárcsázza a ###xxxx kódot, ahol „xxxx” a kívánt frekvenciát jelenti,  
elválasztójelek nélkül. (Például: a 93.2 MHz beállításához a ###0932 
kódot kell tárcsáznia.)

Megjegyzés: Az FM frekvencia szabadon állítható a 88.1 MHz és a 107.9 
MHz tartomány között, 0.1 MHz-es léptékben.

FM szabványok beállítása
Az USA és egyéb, FCC szabványt használó országok esetében:

► Tárcsázza a #7#1 kódot, mely növeli a Compact BT jelerősségét

EU tagok és egyéb CE szabványt használó országok esetében:

► Tárcsázza a #7#0 kódot, így csökkenthető az FM jelerősség

Megjegyzés: A Compact BT alapbeállítása a CE szabvány.
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Telepítés AUX-bemeneten keresztül
A Compact BT eszközt az autó eredeti AUX-bemenetén keresztül is 
telepítheti. Ebben az esetben csatlakoztassa a Compact BT 3,5mm-es 
Jack AUX-kimeneti csatlakozóját az autó fejegységének AUX-bemenetéhez. 
Felhívjuk figyelmét, hogy AUX csatlakozás esetén az RDS zeneszám 
információ nem jelenik meg a kijelzőn. További információ az „RDS opciók” 
szekcióban.

Megjegyzés: A Compact BT FM átalakítója és AUX-kimenete mindig aktív.

Bluetooth finomhangolás – bejövő hívások
Okostelefon használata esetén szükséges lehet egy plusz beállítás 
elvégzése, amennyiben a bejövő hívás során (meglévő Bluetooth 
kapcsolat ellenére) nem működik a kihangosítás funkció, azaz a 
beszélgetés csak a telefonon hallható.  
Ebben az esetben kövesse az alábbi lépéseket:

► Tárcsázza a #2#1 kódot

A hívás elindítása után a bejövő hívások automatikusan az autó 
hangrendszerére továbbítódnak.

Megjegyzés: Ha egy másik okostelefont szeretne használni, 
előfordulhat, hogy a meglévő beállításokat vissza kell állítani.  
Ez esetben a következő a teendő:

► Tárcsázza a #2#0 kódot (és kezdeményezzen hívást)

Bluetooth finomhangolás – a hangerő beállítása
A telefon alapértelmezett Bluetooth hangereje olyan optimális szintre 
van beállítva, mely a legtöbb okostelefonhoz megfelelő. Amennyiben ez 
az érték Önnek mégsem lenne optimális, kövesse az alábbi lépéseket, 
telefonját a Compact BT eszközhöz csatlakoztatva Bluetooth-on 
keresztül:

► A hangszórók hangereje: tárcsázza a #0#x kódot a hangerő 
tetszőleges beállításához, melynek értéke 1 és 15 között változhat a 
hangerőnek megfelelően. (A kódnál az x helyére kell az értéket írni.)

► A mikrofon hangerejének beállítása: telefonján tárcsázza a 
#1#x kódot, melynek értéke 1 és 15 között változhat a hangerőnek 
megfelelően.

Amennyiben még mindig nem megfelelő a kihangosítás hangereje, kérjük 
tegye a következőket:

► Tárcsázza a #9#1 kódot és kezdeményezzen hívást

Más okostelefon csatlakoztatásánál előfordulhat, hogy az előbbi 
beállítást vissza kell állítani, ezt a következő módon teheti meg:

► Tárcsázza a #9#0 kódot és kezdje meg a hívást

RDS opciók
A Compact BT az RDS-en keresztül jeleníti meg a zeneszámokra 
vonatkozó információt. Itt az alábbi két opció közül választhat: RDS és 
RDS text.

Megjegyzés: Az RDS kijelzés csak akkor működik, ha a csatlakoztatott 
okostelefon támogatja az AVRCP 1.3 protokollt.

Telepítés előtt kérjük, ellenőrizze a telefon leírását, hogy az megfelel-e 
a kívánt technikai követelményeknek. Általában az Android rendszerű 
telefonok az Android 4.3.x modelltől, az iPhone készülékek pedig már a 
3G, és az azt megelőző modelleken is támogatják.

► RDS: a készülék az aktuálisan lejátszott zeneszám információt, azaz 
előadót és a számcímet jeleníti meg a rádió kijelzőjén, egyszerre 8 
karaktert mutatva. A további szövegrészek 1 karakter/másodperc 
sebességgel jelennek meg. Amennyiben ezt a módot szeretné 
használni,

► Tárcsázza a #5#0 kódot, és kezdeményezzen hívást

► RDS text: ebben a módban egyidejűleg több zeneinformáció is 
megjeleníthető (fejegységtől függően). Amennyiben aktiválni szeretné,

► Tárcsázza a #5#1 kódot, és kezdeményezzen hívást

Megjegyzés: Kihangosítás közben a Compact BT mindkét módban a 
„Calling” feliratot jeleníti meg.
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3. HASZNÁLAT
Bluetooth: Amennyiben az okostelefon Bluetooth-on keresztül van 
csatlakoztatva a Compact BT eszközhöz, minden, a telefonról kimenő 
audio tartalom (zene, telefonhívások és alkalmazások hangja) az autó 
hangrendszerén keresztül hallható, a telefon pedig a Compact BT külső 
mikrofonját használja.

Az audio tartalmak megszólaltatásához a megfelelő audio forrás (AUX 
bemenet vagy FM átvitel) kiválasztása szükséges az autó fejegységén.

Egyszeri párosítás után a telefon automatikusan csatlakozik a Compact 
BT eszközhöz, amikor az be van kapcsolva. (Megjegyzés: csak abban az 
esetben működik, amennyiben már megtörtént a készülékek párosítása, 
illetve a Bluetooth be van kapcsolva). A kikapcsolással (a tápegységről 
való lecsatlakoztatással) a Bluetooth kapcsolat megszakad.

A Bluetooth kapcsolathoz szükséges:

► Bekapcsolt Bluetooth a telefonon

► Az eszközök párosítása az első használat előtt (lásd „A Bluetooth 
beállítása – a telefon és a Compact BT összepárosítása”) 

FONTOS INFORMÁCIÓ iPHONE HASZNÁLÓKNAK 
Ahhoz, hogy a hívásokat az autó hangrendszerén (és ne a telefon 
hangszóróján) keresztül hallja, további beállítások lehetnek 
szükségesek.

Amennyiben csak a telefonon hallható a hívás, vagy az átváltás néhány 
másodperc késéssel történik, a beállításokat a ’Hanghívás-átirányítás’ 
menüben módosíthatja.

A fent említett beállításokat a következőképpen érheti el:
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AUX: A Compact BT AUX-bemenete lehetőséget ad külső, AUX-kimenettel 
rendelkező audioeszközről való zenelejátszásra. A Compact BT AUX-
bemenete mindig be van kapcsolva, így amennyiben AUX-on szeretne 
zenét hallgatni, a Bluetooth zenelejátszást kézzel kell kikapcsolni. 
Abban az esetben, ha AUX-bemeneten történő zenehallgatás közben 
bejövő hívása van, kézi vezérléssel kell leállítania a zeneszámot a 
hívásfogadás előtt, különben a kihangosított hívás a zenével együtt az 
autó hangrendszerén keresztül fog hallatszani.

További információ a kicsomagolással, telepítéssel és használattal 
kapcsolatban a YouTube-csatornánk oktató videói között érhető el, 
melyre az alábbi QR-kód beolvasásával juthat el:

4. JOGI NYILATKOZAT 
Amennyiben Compact BT készüléke kiszámíthatatlanul kezd viselkedni, 
azonnal távolítsa el az autóból, és ellenőriztesse egy szakképzett 
műszaki szakemberrel. 

A Dension Kft., illetve meghatalmazott disztribútorai és viszonteladói 
nem vállalnak felelősséget semmilyen, nem megfelelő használatból és/
vagy üzembe helyezésből származó esetleges kárért, és nem vállalnak 
magukra semmilyen kártérítési kötelezettséget. Elektronikus eszközök 
vezetés közbeni használata kormányzati szabályozásba ütközhet. Kérjük, 

győződjön meg róla, hogy elektronikus eszközének használata nem sérti a 
közlekedési szabályokat. A Dension Kft. nem vállal felelősséget az eszköz 
illegális vagy felelőtlen használatából kialakuló helyzetekért. 
A Dension Kft. fenntartja a jogot arra, hogy termékeit, illetve azok 
specifikációit előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa.

A Dension Compact BT egyszerűbb és biztonságosabb megoldásokat 
nyújt az autós telefonhasználatra, mindemellett kérjük, mindig 
figyeljen a biztonságos használatra, és vegye figyelembe a vonatkozó 
jogszabályokat. 

Kérjük, ne használja telefonját, amennyiben az elvonhatja figyelmét  
a vezetésről.

5. JÓTÁLLÁS
A Dension az Ön által vásárolt termékre a vásárlás napjától számított 
1 évre vállal jótállást a partneri és viszonteladói hálózatán keresztül. 
Nem érvényesíthető a jótállás, amennyiben a termék nem szakszerű 
beszerelés, szakszerűtlen használat, nem megfelelő üzemeltetési 
körülmények, vagy egyéb, vásárlás után keletkező okok miatt hibásodott 
meg. A garanciális ügyintézés feltétele a vásárlást igazoló dokumentum, 
számla, így reklamáció esetén azt mindig vigye magával!

6. TÁMOGATÁS
Amennyiben további segítségre van szüksége, kérjük, forduljon a helyi 
viszonteladónkhoz, vagy látogasson el weboldalunkra a  
http://www.dension.com/automotive/support címen!
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