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Yeni SoundGate Mik'i satın aldığınız için sizi tebrik 
ederiz. SoundGate Mik konuşmacının sesini doğrudan 
kullanıcının işitme cihazına aktararak aralarındaki 
iletişimi iyileştirmek için kullanılması amaçlanmıştır. 
Bu işitme cihazı kullanıcısının konuşmacıyı zor 
dinleme koşullarında dahi daha iyi işitmesine izin 
verir.

Bu kılavuz daha iyi iletişim kurmanız için gerekli olan 
talimatları sunar. 

SoundGate Mik'i kullanmadan önce lütfen bu 
kılavuzun tüm içeriğini okuyunuz. Bu kılavuz 
SoundGate Mik'in kullanımı ve bakımı ile ilgili 
önemli bilgi ve talimatlar içerir. 
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Genel Uyarılar ve Güvenlik Kılavuzu

SoundGate Mik'i kullanmadan önce aşağıdaki genel 
uyarıları dikkatlice inceleyiniz. 

Tehlike Uyarıları

SoundGate Mik bir oyuncak değildir ve 
çocuklardan ve onun parçalarını yutabilecek 
kişilerden uzak tutulmalıdır, aksi takdirde bu 
kişiler kendilerine zarar verebilirler. Yutma ve 
boğulmalardan kaçınmak için küçük parçalara 
özellikle dikkat edilmelidir. Herhangi bir 
parçasının yutulması halinde acilen doktora 
başvurun.

SoundGate Mik'i asla fırına, mikrodalgaya, ateşe 
atarak veya güneşte park edilmiş araç içinde 
bırakarak yüksek ısıya maruz bırakmayın.  
Böyle bir durumda onun patlayabilme ve ciddi 
yaralanmalara sebep olma riski vardır.

Boyun askısı, kullanılırken yanlışlıkla bir şeye 
takıldığında otomatik olarak açılacak şekilde 
yapılmıştır. Bu yüzden Boyun askısını asla 
yetkisiz bir şekilde kısaltmaya veya değiştirmeye 
çalışmayın. Boyun askısının, 11 kg'dan hafif 
çocuklarda kullanılmaması gerekir. 
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Özellikle uçak personeli tarafından izin verilmediği 
sürece SoundGate Mik uçakta kullanılmaması 
gerekir

SoundGate Mik, Elektromanyetik Uyum ile ilgili 
uluslararası standartların en katı kuralları ile uyumlu 
olacak şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, 
SoundGate Mik defibrilatör ve kalp pili gibi medikal 
aygıtlarla parazite neden olabilir. 

 · Rahatsızlık oluşma riskleri ile ilgili bilgi almak için 
lütfen implantınızın üreticileri ile iletişime geçin.

 · Eğer parazitten şüphelenilirse hemen 
SoundGate Mik'i çıkartın. SoundGate Mik'i 
kullanmayın ve yardım alın.

Parazit oluşumu ayrıca elektrik hattı bozuklukla-
rından, havaalanı metal detektörleri, diğer medikal 
aygıtlardan, radyo sinyallerinden ve elektroakustik 
deşarjlardan kaynaklanabilir. 

USB bağlantısı ile pillerin şarj güvenliği harici 
ekipman tarafından belirlenir. Bu harici ekipman UL 
onaylı ve IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601 veya 
diğer eşdeğer güvenlik standartları ile uyumlu 
olmalıdır.
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Tanıtım

SoundGate Mik paketiniz aşağıdaki parçaları içerir:

SoundGate Mikrofon
Model: MIC-110

Kullanım kılavuzu
Güç kaynağı (şarj cihazı)

Boyun askısı

Kullanım Kılavuzu

SOUNDGATE MIK

SoundGate 3 ile kullanmak için

144935_BF_SG_Mic_IFU_99x148_TR.indd   1 06.06.16   10:46
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SoundGate Mik genel görünümü

LED gösterge  Güç göstergesi

AÇ/KAPAT düğmesi

Gürültü detektörü  
(üzerini örtmeyin)
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SoundGate Mikrofonun çalışma şekli
SoundGate Mik, konuşmacının sesini doğrudan 
işitme cihazı kullanıcısına aktaracaktır  
Bir Mikrofon aynı anda ancak bir tane SoundGate ile 
çalışır.

Mikrofon

Maksimum  
15 metre
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SoundGate Mik'i takmak 

SoundGate Mik, 10 ile 20 cm arasındaki bir mesafede, 
konuşmacının ağzına doğru tutulması gerekir.

Klips ile kullanım Boyun askısı ile kullanım
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Pil şarjı konektörü  
(mini USB)

Kullanım için SoundGate Mik'i şarj 
etmek
Mikrofonu şarj etmek için, güç kaynağı kablosunu 
Mikrofonun altında bulunan mini USB konektörüne 
bağlayın.
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Güç göstergesi
SoundGate Mik'in üst tarafındaki güç göstergesi pil 
ömrünü ve/veya şarj durumunu izlemenize yardımcı 
olacaktır.

Şarj oluyor Tam olarak şarjlı

Yaklaşık 1,5 saat 
sonra tam şarj 
olur ve tam şarjla 
5 saat boyunca 
kullanılabilir.

Yanıp sönen yeşil 
ışık 

Sürekli yeşil ışık

Pil zayıf

Maksimum 
20 dakika konuşma 
süresi kalmış

Sabit kırmızı ışık
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SoundGate 3 ile eşleştirmek  
(sadece bir kez yapın)

1. SoundGate 3'ü eşleştirme moduna getirin  
SoundGate 3'ün aç/kapat düğmesine 5 – 6 saniye 
basarak. SoundGate 3 LED gösterge Mavi'ye 
dönüşecek ve hızla yanıp sönmeye devam edecek. 
“Eşleştirme modu” şimdi aktif.

 Aç/kapat düğmesi

SN2_ILLU_TopLedFlashingBlue_HI
30
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2. SoundGate Mik'i eşleştirme moduna getirin  
AÇ/KAPAT düğmesine 5 – 6 saniye basarak. 
SoundGate Mik LED göstergesi Turuncu'ya 
dönüşecek ve hızla yanıp sönmeye devam edecek. 
“Eşleştirme modu” şimdi aktif.

6 saniye
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3. 1 dk kadar bekleyin. SoundGate 3 yardımcı aygıt 
giriş düğmesi ve SoundGate Mik LED göstergesi 
turuncuya dönüşecektir. Eşleştirme şimdi 
tamamlandı.

SN2_ILLU_SoundgateProfile_HI1

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32
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SoundGate Mik'in kurulumu
1. SoundGate 3 açık olmasını sağlayın 1 – 2 saniye 

aç/kapat düğmesine basarak. SoundGate 3 LED 
göstergesi yeşil olarak yanacak.

2. SoundGate Mik'i açın AÇ/KAPAT düğmesine 
kısaca basarak. Güç göstergesi yeşil olarak 
yanacaktır ve LED gösterge eşleşmiş olduğu 
SoundGate 3'ü bulana kadar turuncu olarak yanıp 
sönecek. Bulduğunda LED gösterge sürekli 
turuncu yanacak.

SN2_ILLU_GreenLed_HI12
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3. Mikrofon üzerinden ses iletimini başlatmak için 
SoundGate 3 üzerindeki yardımcı aygıt giriş 
düğmesine art arda iki defa basın.

SN2_ILLU_SoundgateProfile_HI1

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32

 İki defa bas (2 x)
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SoundGate Mik üzerinden sesi  
durdur/yeniden çalıştır

1. Mikrofondan gelen sesi durdurmak için 
SoundGate 3 üzerinden yardımcı aygıt giriş 
düğmesine kısaca basıp bırakın.

2. Mikrofondan ses almaya devam etmek için 
SoundGate 3 üzerindeki yardımcı aygıt giriş 
düğmesine ard arda iki defa basın.

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32

 Bir kez bas (1 x)

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32

 İki defa bas (2 x)
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SoundGate Mikrofonu kapat

SoundGate Mik'in AÇ/KAPAT düğmesine güç 
göstergesi sönene kadar 2 – 3 sanıye basıp bekleyin.

2 – 3  
saniye
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Önemli ek bilgi

SoundGate Mik 2,4 GHz'deki ISM bandında çalışan 
frekans atlatma teknolojisini kullanan bir radyo vericisi 
içerir.

Vericinin en yüksek iletim çıkış gücü 6 dBm'nin 
altındadır ve anteni, direksiyonel kazancı 2 dBi'nin 
altında olan küçük bir PCB antendir (bir izotropik veya 
çok yönlü anten üzerinden dB).

SoundGate Mikrofonun emisyon gücü, uluslar arası 
İnsan Koruma emisyon limitlerinin altındadır. 
SoundGate Mikrofon, Elektromanyetik Uyumu ile ilgili 
uluslararası standartlara uymaktadır.
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USA and Canada
Due to the limited size available on the device, many 
of the relevant approval markings are found in this 
document. This instrument is certified under:

FCC ID: 2ACAHMIC110
IC: 11936A-MIC110

The device complies with Part 15 of the FCC rules  
and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.  
This device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired 
operation. Note: This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These 
limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential 
installation. 

This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communi cations. However, 
there is no  guarantee that interference will not occur 
in a particular installation. If this equipment does 
cause harmful interference to radio or television 
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reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to try 
to correct the interference by one or more of the 
following measures:

 · Reorient or relocate the receiving antenna
 · Increase the separation between the equipment 
and receiver

 · Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is 
connected

 · Consult the dealer or an experienced radio/TV 
technician for help

Caution
Changes or modifications not expressly approved by 
the party responsible for compliance could void the 
user’s authority to operate the equipment.

SBO Hearing A/S, SoundGate Mikrofonunun,  
1999/5/EC Direktifinin temel gereksinimlerine ve ilgili 
diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanı aşağıdaki adreste mevcuttur:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
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Notlar
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Elektronik donanım atıkları 
yerel yönetmeliklere 
uygun olarak işleme tabi 
tutulmalıdır.E2831

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.sbohearing.com
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