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Wprowadzenie

Instrukcja ta opisuje w jaki sposób SoundGate może być 
wykorzystane do odbioru dźwięku z TV. 

Dźwięk z telewizora jest transmitowany do adaptera TV, 
a następnie bezprzewodowo do SoundGate. Urządzenia 
wykorzystują technologię Bluetooth®.

Upewnij sie, że adapter TV jest prawidłowo podłączony do 
telewizora. Więcej informacji znajdziesz w osobnej instruk-
cji instalacji.

Po włączeniu adaptera TV wszelkie sterowanie urządzenia-
mi dokonywane jest za pomocą przycisków SoundGate.

Maksymalna odległość pomiędzy urządzeniami wynosi 
10 m.
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SoundGate – przegląd

Przycisk  
telefonu

BERNAFON SOUNDGATE 

Przycisk  
“muzyka” 

•  Krótki przyci-
śnięcie: rozpo-
częcie/zakoń-
czenie odbioru 
dźwięku TV

Przycisk  
Bluetooth®

•  Krótkie 
przyciśnięcie: 
włączenie 
Bluetooth®

•   Długie przy-
ciśnięcie: 
wyłączenie 
Bluetooth®

•   Bardzo długie 
przyciśnięcie: 
tryb parowania 
urządzeń

Regulacja głośności 

•   Krótkie przyci-
śnięcie: zwiększe-
nie/zmniejszenie 
głośności

Wskaźnik  
statusu baterii

Blokada

Odblokowane

Zablokowane
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Przygotowanie SoundGate do  
odbioru dźwięku z TV

Przed rozpoczęciem współpracy urządzeń, TV adapter oraz 
SoundGate musza być sparowane.

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.  Oba urządzenia dokonują teraz połączenia. Poczekaj 
minutę.

4.  Po upływie minuty adapter TV połączy się z SoundGate  
i parowanie zostanie zakończone. 

Wskaźnik STATUSU adaptera TV będzie emitować  
ciągłe światło. Parowania dokonujemy tylko jeden  
raz. 

Jeśli proces został zakończony pomyślnie, nie ma koniecz-
ności powtórzenia parowania. 
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Rozpoczęcie/zakończenie odbioru 
dźwięku z TV

Przed rozpoczęciem odbioru dźwięku

Połącz SoundGate z naszyjnikiem oraz powieś urządzenie na
szyi. Odległość pomiędzy Tobą a adapterem TV nie może być
większa niż 10 m.

Użyj przycisku “muzyka” aby rozpocząć/zakończyć
odbiór dźwięku z TV

Rozpoczęcie odbioru

Naciśnij przycisk “muzyka”. SoundGate połączy 
się z adapterem TV. Po kilku sekundach odpo-
wiednie diody na adapterze TV oraz SoundGate 
będą emitować sygnał świetlny. Aparaty przeka-
zują dźwięk z TV.

Zakończenie odbioru

Naciśnij przycisk “muzyka”. SoundGate rozłączy się z ada-
pterem TV. W/w diody przestaną emitować sygnał świetlny. 
Aparaty “powrócą” do ostatniego programu słuchowego.

WAŻNE

Aby odbierać dźwięk z adaptera TV funkcja Bluetooth® 
SoundGate musi być włączona. Jeśli funkcja ta jest nieaktyw-
na, włączenie odbioru sygnału z TV automatycznie aktywuje 
transmisję danych przez Bluetooth®. Wyłączenia funkcji 
 Bluetooth® dokonuje się za pomocą przycisku Bluetooth®.
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Notatki


