
Bernafon adapter TV jest urządzeniem bezprze
wodowo transmitującym sygnał audio z  odbiornika 
TV do SoundGate, a następnie – do aparatów 
słuchowych. Instalacja i użytkowanie systemu jest 
bardzo proste. W obszarze zasięgu adaptera TV 
urządzenie zapewnia odbiór najwyższej jakości 
dźwięku z TV. System nie zaburza funkcjonowania 
innych urządzeń “sparowanych” z SoundGate, np. 
telefonów stacjonarnych, komórkowych, odtwarza
czy muzyki itp.

ADAPTER TV
INFORMACJA O PRODUKCIE

ADAPTER TV

ODBIÓR DŹWIĘKU Z TV
 
Dźwięk z TV transmitowany jest 
bezprzewodowo do SoundGate. 
Za pomocą przycisków urządzenia 
Użytkownik może zdecydować 
się na odbiór dźwięku tylko z TV 
lub dołączyć np. do konwersacji 
z innymi osobami poprzez akty-
wację mikrofonów w aparatach 
słuchowych. Głośność dźwięku 
może być zmieniana za pomocą 
przycisków SoundGate.

INSTALACJA ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Instalacja adaptera jest bardzo 
prosta. SoundGate w trybie 
parowania automatycznie dokona 
detekcji adaptera TV w otoczeniu. 
Wystarczy więc umieścić urzą-
dzenia obok siebie i zakończyć 
proces parowania.

Codzienne użytkowanie TV 
adaptera jest nieskomplikowane 
i całkowicie bezpieczne. Funkcja 
AutoConnect zapewnia, że TV 
adapter jest gotowy do transmisji 
danych, jeśli dystans pomiędzy 
tym urządzeniem i SoundGate nie 
przekracza 10 m. Odbiór dźwięku 
TV następuje po naciśnięciu kla-
wisza “muzyka” w Sound Gate. 
Diody kontrolne TV adaptera 
informują Użytkownika o trybie 
działania urządzenia (aktywne, 
tryb gotowości).

OPIS URZĄDZENIA



AVANTI

Dystrybutor:

ADAPTER TV

Wymiary 80 x 80 x 17 mm  [ 3 1/8” x 3 1/8” x 5/8” ]

Waga 70 g [ 2.5 oz. ]

Zasilanie Zasilacz, 5V DC

Pobór prądu max. 60 mA

Gniazda audio Wejście liniowe, jack 3.5 mm, Wejście mikrofonowe, jack 2.5 mm

Czułość wejściowa 0.5 – 2.0 V RMS (sygnał analogowy)

Protokół Bluetooth® Współpracujący z SoundGate

Zasięg AutoConnect 10 m [30 ft.]

Zasięg transmisji 10 m [30 ft.] (Class 2)

Opóźnienie transmisji < 15 ms

Jakość dźwięku Mono / częstotliwość próbkowania 16 kHz

Pasmo przenoszenia 80 Hz –7.4 kHz

Diody kontrolne LED zielona – zasilanie, LED pomarańczowa – transmisja

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 ]

TV adapter przeznaczony jest do wszystkich aparatów 
słuchowych Bernafon współpracujących z SoundGate. 
Dla TV adaptera przeznaczono specjalistyczny pro-
gram słuchowy “SoundGate Rozrywka”. Właściwości 
funkcjonowania aparatów dla tego programu mogą 

DOPASOWANIE APARATU ORAZ TV ADAPTERA

być dowolnie dopasowywane z wykorzystaniem opro-
gramowania Oasis. Program “SoundGate Rozrywka” 
jest aktywowany automatyczne po rozpoczęciu trans-
misji dźwięku przez SoundGate. 

DANE TECHNICZNE
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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


