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Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja dotyczy instalacji adaptera telefoniczne-
go współpracującego z SoundGate. Informacje dotyczące 
użytkowania adaptera telefonicznego zawarte są w oddzielnej 
instrukcji obsługi tego urządzenia.

Przed zastosowaniem SoundGate do rozmów za pomocą
telefonu stacjonarnego należy podłączyć adapter telefoniczny 
do linii telefonicznej.

Elementy niezbędne do instalacji znajdują się w dwóch ponu-
merowanych pudełkach.
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Adapter telefoniczny – przegląd

Wejście linii telefonicznej Gniazdo zasilania

Tył urządzenia

Przód urządzenia

Wskaźnik statusu

Światło Funkcja

Ciągły Podłączony do SoundGate 

Wolne pulsowanie Poszukiwanie SoundGate

Miganie Parowanie lub Rozmowa przychodząca

Brak światła Urządzenie wyłączone

Wyjście 
telefonu

Klawisz funkcyjny



6

Przed zasadniczą instalacją urządzenia należy je podłą-

czyć do sieci elektrycznej. Wyciągnij zasilacz z pudełka nr 1.

• Upewnij się, że napięcie w gniazdku sieci elektrycznej jest 
odpowiednie dla zasilacza

• Podłącz zasilacz do sieci elektrycznej

• Podłącz wyjście zasilacza to gniazda zasilania znajdującego 
się na tylnej ściance urządzenia

• Jeśli podłączono zasilanie, wskaźnik statusu przez kilka 
sekund będzie emitował błyski świetlne

Po kilku sekundach wskaźnik statusu rozpocznie emitowanie 

pulsującego światła, co oznacza, że urządzenie próbuje nawią-

zać łączność z SoundGate. Po ustaleniu połączenia wskaźnik 

rozpocznie emisję ciągłego światła. UWAGA: proces parowa-

nia urządzeń opisano na stronie 9.

Podłączenie do sieci
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Podłączenie do linii  
telefonicznej

Podłącz adapter telefoniczny do linii telefonicznej oraz 

telefonu stacjonarnego. Wykorzystaj kabel z pudełka nr 2.

UWAGA: oba końce okablowania posiadają identyczne 
 końcówki.
Połączenie adaptera telefonicznego polega na szeregowym 
”wpięciu” urządzenia w połączenie pomiędzy telefonem 
(centralką, stacją bazową telefonu bezprzewodowego itp.) a 
gniazdkiem linii telefonicznej:
1.  Odłącz od telefonu kabel łączący go z gniazdkiem lii telefo-

nicznej.*
2.  Odłączoną od telefonu wtyczkę wprowadź w gniazdo 

”LINE” urządzenia (kolor czarny).
3.  Podłącz do gniazdka ”PHONE” pozostały kabel (żółty).
4.  Drugą końcówkę kabla podłącz to telefonu.*

Instalacja adaptera została zakończona. Kolejnym etapem jest 
sparowanie urządzenia z SoundGate (strona 9).
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UWAGA:

* Jeśli Twój telefon stacjonarny nie posiada rozłączanego 
gniazda linii telefonicznej, należy zastosować inny model 
telefonu lub skontaktować się z technikiem w celu ustalenia 
innych możliwości podłączenia urządzenia.
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Przygotowanie SoundGate do 
 rozmów przez telefon stacjonarny

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy doko-
nać procesu sparowania adaptera oraz SoundGate.

Parowanie 
1.  Aby dokonać parowania oba urządzenia muszą znajdo-

wać się w odległości nie większej niż 30 cm.

2.  Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  
Bluetooth® na SoundGate (niebieska dioda  
zacznie emitować błyski).

3.  Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk  
funkcyjny na adapterze (czerwona dioda zacznie  
emitować błyski). Poczekaj jedną minutę.

4.  Po upływie minuty adapter telefoniczny połączy  
się z SoundGate i parowanie zostanie zakończone. 
Wskaźnik statusu adaptera telefonicznego będzie  
emitować ciągłe światło.

Parowania dokonujemy tylko jeden raz. Jeśli proces został 
zakończony pomyślnie, nie ma konieczności powtórzenia 
parowania.

Status
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Użytkowanie adaptera  
telefonicznego

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia oraz współpra-
cy z SoundGate zawarto w osobnej instrukcji obsługi adaptera 
telefonicznego.

Urządzenie powinno zostać zamontowane w pobliżu gniazdka 
telefonicznego oraz telefonu (centralki, stacji bazowej telefo-
nu bezprzewodowego itp.).

Jeśli okresowo nie chcesz odbierać rozmów telefonicznych 
przez SoundGate, wyłącz adapter telefoniczny poprzez odłą-
czenie urządzenia od sieci elektrycznej.

Adapter zużywa bardzo mało energii elektrycznej, tak więc 
nie ma konieczności wyłączania urządzenia. Wyjątkiem są 
dłuższe okresu czasu, kiedy nie planuje się stosowania ada-
ptera telefonicznego.

Zasięg bezprzewodowej transmisji sygnału nie przekracza 
10 m, przy czym zależy on od charakterystyki pomieszczenia, 
w której jest użytkowane (przeszkody itp.). Zasięg określa 
przestrzeń, w której można bezproblemowo prowadzić roz-
mowy telefoniczne z zastosowaniem SoundGate.

Więcej informacji znajdziesz na stronie; www.bernafon.pl
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Uwagi dotyczące użytkowania urzą-
dzenia

Niniejszy produkt spełnia wytyczne opisane w FCC Part 15.

Niniejsze urządzenie spełnia wytyczne opisane w FCC  
Part 68 oraz wymagania ACTA.

UWAGA: modyfikacje, które nie zostały przewidziane i 
zaakceptowane przez producenta mogą utrudnić działanie 
urządzenia oraz zaburzyć współdziałanie aparatów słucho-
wych oraz akcesoriów dodatkowych. Za wady urządzenia 
wynikające z modyfikacji odpowiada użytkownik.

Testy wykazały, że: (1) niniejsze urządzenie nie może powo-
dować szkodliwych interakcji z innymi urządzeniami oraz (2) 
urządzenie jest niewrażliwe na niepożądane zdalne sterowanie 
pochodzące od innych urządzeń. 

Za skutki zmian i modyfikacji, które nie zostały przewidziane i
zaakceptowane przez producenta odpowiada użytkownik

Zgodnie z zaleceniami normy FCC RF urządzenie to powin-
no znajdować się w odległości nie mniejszej niż 20 cm od 
użytkownika lub innych osób przebywających w otoczeniu 
produktu.
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UWAGA: Niniejsze urządzenie zostało wszechstronnie 
przetestowane oraz wykazano, że spełnia ono wytyczne 
urządzeń cyfrowych klasy B zgodnie z normą FCC Part 15. 
Nie stwierdzono interakcji sygnałów generowanych przez 
urządzenia oraz pola generowanego przez sieć elektryczną. 
Urządzenie generuje fale elektromagnetyczne w paśmie 
radiowym. Zamontowane w sposób nieodpowiedni może 
powodować zakłócenia funkcjonowania innych urządzeń 
radiotechnicznych.

Jeśli urządzenie generuje promieniowanie, które zakłóca 
działanie innych urządzeń np. radio, telewizji (co może być 
zweryfikowane przez włączenie i wyłączenie urządzenia), 
zaleca się:
-  umieścić urządzenie w innym miejscu.
-  zwiększyć odległość pomiędzy niniejszym urządzeniem 

oraz urządzeniem zakłócanym.
-   podłączenie urządzenia do innego gniazdka sieciowego niż 

urządzenie zakłócane.
-  skonsultować się ze sprzedawcą sprzętu lub technikiem.

Deklaracja IC:
Sprzęt musi spełniać następujące dwa warunki:
1) sprzęt nie może powodować zakłóceń, 
2) sprzęt nie może być podatny na zakłócenia, włączając 
zakłócenia, które mogą powodować jego nieprawidłowe 
działanie.
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Produkt jest zgodny z wymaganiami IC dotyczącymi pro-
mieniowania elektromagnetycznego. Użytkownik powinien 
stosować się do wszelkich uwag nt. bezpieczeństwa zawar-
tych w niniejszej instrukcji.

Urządzenie nie powinno się znajdować w bezpośrednim 
otoczeniu innych urządzeń nadawczych. Produkt jest zgodny z 
wytycznymi Dyrektywy 1999/5/EC.

Deklaracja zgodności jest dostępna pod następującym 
adresem:
Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
www.bernafon.com

Produkt jest kompatybilny z ogólnodostępną analo-
gową siecią telefoniczną oraz może być zastosowa-
ny w krajach EU oraz EFTA.

Adapter telefoniczny należy zasilać za pomocą oryginalnego 
zasilacza dostarczonego razem w urządzeniem.



14

Gwarancja międzynarodowa

Adapter telefoniczny objęty jest gwarancją dotyczącą wad 
materiałowych oraz wykonania. Gwarancja dotyczy tylko 
adaptera i nie obejmuje akcesoriów np. ładowarki, kabli itp. 
Gwarancja traci ważność, jeśli urządzenie było używane 
niezgodnie z przeznaczeniem, w nieodpowiedni sposób lub 
naprawiane/przerabiane w nieautoryzowanym serwisie.

W przypadku problemów z urządzeniem skontaktuj się z 
Protetykiem Słuchu. Razem z Protetykiem Słuchu przejrzyj 
kartę gwarancyjną oraz upewnij się, że jest ona prawidłowo 
wypełniona.

Powyższa gwarancja nie narusza jakichkolwiek praw przy-
sługujących Państwu na mocy właściwego prawodawstwa 
krajowego w zakresie sprzedaży produktów konsumenckich. 
Państwa protetyk słuchu mógł udzielić gwarancji, której 
zakres wykracza poza postanowienia niniejszej ograniczonej 
gwarancji.
Skontaktuj się z Protetykiem Słuchu, aby otrzymać dodatkowe 
informacje.
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Ostrzeżenia

Adapter telefoniczny nie jest zabawką tak więc urządzenie, 
jak i wszelkie dodatkowe (przejściówki itp.) elementy powin-
ny być niedostępne dla dzieci oraz osób niepoczytalnych (ry-
zyko połknięcia elementów dodatkowych itp.). W przypadku 
połknięcia elementu dodatkowego niezwłocznie należy się 
skontaktować z lekarzem.

Bezpieczeństwo użytkowania adaptera telefonicznego zależy 
od urządzenia, do którego jest on podłączony. Adapter należy 
podłączać do urządzeń spełniających normy IEC-60065, IEC-
60601 lub normy równoważne.

Produkt spełnia międzynarodowe normy w aspekcie kompa-
tybilności elektromagnetycznej. Jednakże adapter telefo-
niczny może powodować zaburzenia działania niektórych 
urządzeń medycznych. Przed zastosowaniem urządzenia np. 
w szpitalu należy skonsultować się z personelem odpowie-
dzialnym za funkcjonowanie sprzętu medycznego.

Urządzenie nie powinno być wystawiane na działanie wody 
ani innych substancji płynnych.
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Notatki



17

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

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

Aby uzyskac wiecej informacji na
temat sluchu i jego utraty zobacz 
www.hear-it.org


