
Adapter telefoniczny jest urządzeniem umożliwia-
jącym transmisję sygnału Bluetooth® z telefonu 
stacjonarnego do SoundGate, a następnie do 
aparatów słuchowych. System zapewnia najwyż-
szej jakości dźwięk podczas rozmowy telefonicz-
nej oraz niedoścignioną ergonomię użytkowania 
(“hands free”). Adapter telefoniczny nie zakłóca 
funkcjonowania innych urządzeń “sparowanych” z 
SoundGate np. telefonów komórkowych, adaptera 
telewizyjnego, odtwarzaczy muzyki itp.

ADAPTER TELEFONICZNY
INFORMACJA O PRODUKCIE

ADAPTER TELEFONICZNY

ŁATWOŚĆ I SWOBODA
 
Adapter telefoniczny jest urządze-
niem, które sprawi, że Użytkow-
nik aparatów słuchowych będzie 
bezproblemowo prowadził roz-
mowy przez telefon stacjonarny. 
System posiada układy redukcji 
szumów oraz echa, dzięki którym 
udało się całkowicie zredukować 
zniekształcenia dźwięku typowe 
dla rozmów przez telefon.

INSTALACJA ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Proces instalacji jest bardzo pro-
sty. Wystarczy “wpiąć” urządze-
nie pomiędzy telefon stacjonarny 
oraz gniazdko sieci telefonicznej.

Po dokonaniu parowania Sound-
Gate oraz adaptera urządzenia 
są gotowe do współpracy (jeśli 
dystans pomiędzy nimi nie prze-
kracza 10 m). Połączenia przy-
chodzące są akceptowane przez 
Użytkownika poprzez naciśnięcie 
przycisku “Telefon” SoundGate. 
Połączenia wychodzące są reali-
zowane za pomocą klawiatury 
telefonu.

OPIS URZĄDZENIA



AvANTIADAPTER TELEFONICZNY

Adapter telefoniczny przeznaczony jest do wszystkich 
aparatów słuchowych Bernafon współpracujących 
z SoundGate. Aparaty te posiadają specjalistyczny 
program słuchowy do konwersacji telefonicznych z 
wykorzystaniem SoundGate.
Poziom sygnału z mikrofonów aparatów (tzn. “słyszal-
ność” innych dźwięków podczas rozmowy telefonicz-

ADAPTER TELEFONICZNY I DOPASOWANIE ZA POMOCĄ OASIS

nej) może być dopasowany. Oasis umożliwia również 
programowanie innych właściwości programu słucho-
wego “SoundGate Telefon”.
Program “SoundGate Telefon” jest aktywowany auto-
matycznie po rozpoczęciu rozmowy telefonicznej.

DANE TECHNICZNE

Wymiary 83 x 86 x 23 mm  [ 3 1/4” x 3 3/8” x 7/8” ]

Waga 80 g [ 2.8 oz. ]

Zasilani Zasilacz, 5V DC

Pobór prądu 100 mA max.

Połączenie z telefonem Wejście/wyjście telefoniczne: 2 x RJ11

PSTN FW 100-1 (US) / FW 100-2 (Europe) / FW 100-3 (Pacific) / FW 100-4 (Japan)

Protokół Bluetooth® Ver. 2.0

Profil Bluetooth® HSP (1.0)

Częstotliwość 2.4 GHz (pasmo ISM)

Zasięg AutoConnect 10 m [ 30 ft.]

Jakość dźwięku Mono / częstotliwość próbkowania 20 kHz

Pasmo przenoszenia 80 Hz – 3.5 kHz

Diody kontrolne Sygnał ciągły – połączenie z SoundGate 
Wolne pulsowanie – poszukiwanie SoundGate 
Szybkie miganie – rozmowa

Kolor Biały, błyszczący

Emisja fal elektromagnetycznych Max. -15dB/µA /10 m, wartość zgodna z normami

Temperatura działania 0 – 50° C [ 32–122° F ]

Temperatura przechowywania -20 –70° C [ -4–158° F ]
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Dystrybutor

Szwajcaria
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Polska
Acustica Sp. z o.o.
ul. Hynka 73A
80-465 Gdańsk
Phone +48 58 511 0803
Fax +48 58 511 0803 wew. 113
www.bernafon.pl


