
Telefonadapteren er en trådløs Bluetooth®-
kommunikationsforbindelse mellem en  almindelig 
fastnettelefon og Bernafon SoundGate. Med 
 adapteren kan brugeren foretage håndfri telefon-
samtaler med fremragende lydkvalitet via  
SoundGate. Telefonadapteren fungerer sideløbende  
med andet udstyr, der allerede er forbundet til 
SoundGate,  såsom mobiltelefon, musikafspiller osv.

TELEFONADAPTER
PRODUKTINFORMATION

TELEFONADAPTER

NEM KOMMUNIKATION
 
Telefonadapteren anvender bruge-
rens SoundGate til kommunikati-
on via en standard fastnettelefon. 
Takket være Telefonadapterens 
avancerede systemer til  reduktion 
af støj og ekko får brugeren 
glæde af klare og tydelige telefon-
samtaler.

INSTALLERING NEM BETJENING

Installeringen af Telefonadapteren 
er meget simpel. Den skal blot 
tilsluttes til telefonen (eller telefo-
nens ladestation) og vægudtaget.

Når der én gang er oprettet for-
bindelse mellem Telefonadapte-
ren og SoundGate, er enhederne 
automatisk klar til brug inden for 
en afstand på op til 10 meter. 
Indkommende opkald besvares 
ved at trykke på SoundGatens 
telefonknap. Udgående opkald 
foretages ved at taste nummeret 
på telefonen som normalt, mens 
SoundGate bæres om halsen.

BESKRIVELSE



AVANTI

Forhandler:

TELEFONADAPTER

Alle Bernafon høreapparater, der er kompatible med 
SoundGate, har et program tilegnet til SoundGate 
telefonfunktioner. Dette program kan finjusteres i 
Oasis.
Mikrofonernes lydniveau (dvs. akustisk input fra 
omgivelserne) kan dæmpes i forhold til telefonsig-

OASIS TILPASNINGSSOFTWARE OG TELEFONADAPTEREN

nalet. Dette gøres i vinduet funktioner i SoundGate 
Telefonprogrammet.
SoundGate Telefonprogrammet aktiveres automatisk, 
så snart lydoverførsel via Telefonadapteren påbegyn-
des gennem SoundGate.

TEKNISKE DATA

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

Vægt 80 g [ 2.8 oz. ]

Strømforsyning Ekstern vægadapter, 5V DC

Strømforbrug 100 mA max.

Telefontilslutning Telefon-input / -output: 2 x RJ11

PSTN-versioner FW 100-1 (USA) / FW 100-2 (Europa) / FW 100-3 (Australien / New Zealand) / FW 100-4 (Japan)

Bluetooth® komptabilitet Ver. 2.0

Bluetooth® profilsupport Headset-profil (HSP) 1.0

Frekvens Licensfri 2.4 GHz (ISM-bånd)

AutoConnect (område) 10 m [ 30 ft.]

Lydkvalitet Mono / 20 kHz samplingfrekvens

Båndbredde 80 Hz – 3.5 kHz

Lysindikatorer Konstant lys når forbundet med SoundGate 
Langsomt blinkende lys når der søges efter SoundGate 
Hurtigt blinkende lys når telefonlinien er i brug

Farve Hvid, højglans

Emissioner Max. -15dB/µA /10 m, opfylder alle relevante standarder

Driftstemperatur 0 – 50° C [ 32–122° F ]

Opbevaringstemperatur -20 –70° C [ -4–158° F ]

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
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Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
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Bernafon
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
Tlf +45 7022 7218
Fax +45 3927 7900
www.bernafon.dk


