Bernafon SoundGate

SoundGate

Skrócony Przewodnik
Zmiana programów oraz głośności
Telefon
Połączenie muzyczne, np. MP3
Bluetooth® muzyka/audio
Wskaźnik baterii

Przewodnik ten jest jedynie skróconą
wersją pełnej instrukcji.
Ważne:
– Baterie SoundGate’a muszą być naładowane przed jego użyciem.
– Zawsze używaj urządzenia SoundGate z paskiem-naszyjnikiem
załączonym w zestawie – gdy rozmawiasz przez telefon lub
słuchasz muzyki.

Pełne informacje znajdują się w instrukcji użytkowania SoundGate,
a także na stronie www.bernafon.com

Parowanie z urządzeniami z
Bluetooth ®
Przed użyciem SoundGate z telefonem lub innym źródłem
dźwięku wyposażonym w Bluetooth® należy “sparować”
SoundGate z tym sprzętem. Raz sparowane urządzenie
będzie zawsze rozpoznawane przez SoundGate, o ile funkcja
Bluetooth® będzie włączona.
Przygotuj urzą- Postępuj zgodnie z instrukcją użytkowania
dzenie z łączem telefonu lub innego źródła dźwięku, by
Bluetooth ®
przygotować to urządzenie do łączności
poprzez Bluetooth®.
Przełącz
SoundGate w
tryb “parowania”

Chcąc aktywować proces parowania
przytrzymaj w SoundGate przycisk
Bluetooth® wciśnięty przez 7 sekund –
niebieskie światło zacznie szybko migać.
Tryb parowania jest aktywny przez
120 sekund.

Aktywuj
parowanie w
urządzeniu
Bluetooth ®

Aktywuj proces parowania w drugim
urządzeniu. Na ekranie drugiego urządzenia
powinien wyświetlić się napis
”SoundGate 1.4”.

Wprowadź
kod pin

Kod urządzenia SoundGate to 0000. Po
jego wprowadzeniu urządzenie powinno
zostać “sparowane” z SoundGate‘m.
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(Urządzenie może wymagać ręcznej
aktywacji połączenia. Wybierz w menu
na ekranie funkcję “połącz”).

Odbiór muzyki/audio
Źródło dźwięku może zostać podłączone do SoundGate:
> poprzez połączenie kablowe
> poprzez połączenie bezprzewodowe Bluetooth®
Podłączanie poprzez łącze kablowe
Użyj kabla audio i wetknij większą wtyczkę do urządzenia stanowiącego źródło dźwięku, a mniejszą do SoundGate.
Podłączanie poprzez Bluetooth ®
“Sparuj” dane urządzenie z SoundGate.

Słuchanie
Wciśnij przycisk Bluetooth®
muzyki poprzez przez ok. 2 sek. Następnie
Bluetooth ®
włącz urządzenie audio.
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Przycisk muzyka/audio
Poniżej przedstawiono jak używać SoundGate podczas odbioru
z zewnętrznego źródła dźwięku.
Słuchanie
muzyki/audio

Wciśnij przycisk music/audio
w SoundGate, by uruchomić
odbiór audio. Przychodzące
połączenia telefoniczne mogą
być odbierane poprzez krótkie
wciśnięcie przycisku telefonicznego.
Wciskając przycisk music/ audio
przez ok.2 sek przełączasz odbiór
pomiędzy dwoma urządzeniami z
funkcją Bluetooth ®.

Zatrzymywanie Wciśnij ponownie przycisk
odbioru muzy- muzyka/audio.
ki/audio
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Jeśli nie używasz SoundGate
przez kilka godzin, wyłącz
funkcję Bluetooth ®
(przyciśnij przez ok. 2 sek.).
Zapobiegnie to wyczerpaniu
baterii. Naładuj baterie jeśli już
z niego nie korzystasz. (po prawej:
niebieski przycisk Bluetooth ® )
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Połączenie z telefonem
Odbieranie
przychodzących
połączeń
telefonicznych

Funkcja Bluetooth® w
SoundGate musi być włączona.
Kiedy telefon dzwoni wciśnij
przycisk telefoniczny by odebrać
połączenie.

Podczas
rozmowy

Mów do mikrofonu SoundGate
(optymalna odległość to 30 cm).

Zakończenie
połączenia

Wciśnij ponownie przycisk
telefoniczny SoundGate, by
zakończyć połączenie.

Nawiązywanie
połączeń

Używaj telefonu jak
zwykle. Mów do mikrofonu 
SoundGate – nie wciskaj
przycisku telefonicznego
SoundGate.

Regulacja
g łośności

Wciśnij przycisk głośność/
program w górę lub w dół, by
nastawić pożądaną głośność.

Włączanie i
wyłączanie
mikrofonów
aparatu

Wciśnij na 2 sekundy przycisk
głośność/program w górę lub
w dół.
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Jeśli nie używasz SoundGate
przez kilka godzin, wyłącz
funkcję Bluetooth ®
(przyciśnij przez ok. 2 sek.).
Zapobiegnie to wyczerpaniu
baterii. Naładuj baterie jeśli już
z niego nie korzystasz. (po prawej:
niebieski przycisk Bluetooth ® )

Wskazówki na temat połączenia
Sparowane urządzenia Bluetooth® automatycznie odnajdują
sie wzajemnie, gdy są włączone. Jeśli połączenie nie nastąpi automatycznie należy je zainicjować manualnie. Zawsze
włączaj swój telefon przed włączeniem funkcji Bluetooth® w
SoundGate.
Gdy urządzenie Bluetooth ® jest poza zasięgiem
Jeśli SoundGate znajdzie się poza zasięgiem Bluetooth® telefonu komórkowego połączenie zostanie przerwane. Powrót do
pola zasięgu powinien przywrócić połączenie.
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Regulacja
g łośności

Dopasuj poziom głośności
krótko wciskając górną lub
dolną część przycisku.

Zmiana
programu

Wciśnij i przytrzymaj przez
2 sekundy górną lub dolną część
przycisku, by zmienić program.
Uwaga: Zmiana programów
jest możliwa jeśli skonfigurowano
więcej niż jeden program
słuchowy.
Podczas transmisji audio nie
można zmienić programu.

www.bernafon.com
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Używanie SoudGate’a jako pilota zdalnego sterowania.

