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Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten 
bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner.

Bruksanvisningen hjelper deg å komme i gang.

  Vennligst les hele denne bruksanvisningen før du tar i bruk 
SoundGate Mikrofon. Den inneholder instruksjoner og viktig 
informasjon om bruk og vedlikehold.
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Advarsler og sikkerhetsforskrifter
Gjør deg godt kjent med følgende retningslinjer før du tar enheten i 
bruk.

SoundGate Mikrofon er ikke et leketøy og skal holdes utenfor 
rekkevidde for barn og andre som ved et uhell kan komme til å 
svelge deler eller på annen måte skade seg. Ta spesielt hensyn 
til de mindre delene. I tilfelle du skulle svelge en del må du 
oppsøke lege umiddelbart.

SoundGate Mikrofon må ikke utsettes for sterk varme ved å 
legge den i ovnen, mikrobølgeovnen, brenne den eller legge 
den i bilen en varm sommerdag. Ved sterk varme kan den 
eksplodere og forårsake alvorlige skader.
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Hvis halssnoren ved et uhell setter seg fast i noe mens man 
bruker den, er den konstruert slik at den ryker automatisk. 
Halssnoren må derfor aldri gjøres kortere eller modifiseres. 
Halssnoren må ikke brukes av barn som veier mindre enn  
11 kg.

SoundGate Mikrofon skal ikke brukes på flyreiser med mindre 
du har spesiell tillatelse fra flypersonalet.

SoundGate Mikrofon er utviklet for å imøtekomme de 
strengeste kravene til elektromagnestisk kompatibilitet. 
Allikevel kan SoundGate Mikrofon forårsake forstyrrelser på 
annet medisinsk utstyr som f.eks. defibrillatorer og pace-
makere.

 · Kontakt produsenten av ditt implantat for informasjon om 
risikoen for slike forstyrrelser.

 · Fjern øyeblikkelig SoundGate Mikrofon dersom det 
foreligger mistanke om forstyrrelser.
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Forstyrrelser kan også forårsakes av høyspentledninger, 
metalldetektorer på flyplasser, radiosignaler, elektromagne-
tisme fra annet medisinsk utstyr etc.

Sikker lading av batteriene via ladekontakten krever at laderen 
er UL-godkjent eller samsvarer med kravene i IEC-60065, 
IEC-60950, IEC-60601 eller tilsvarende internasjonale  
standarder. 
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Innhold
Følgende deler er inkludert i 
pakken:

Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning

SOUNDGATE 
MIKROFON

Lader

Bruksanvisning

Halssnor

SoundGate Mikrofon
Model: MIC-110
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Oversikt SoundGate Mikrofon

AV/PÅ-knapp

Støydetektor 
(ikke dekk til)

LED-indikator  Strømindikator
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Slik fungerer SoundGate Mikrofon
SoundGate Mikrofon overfører lyd direkte fra den som prater til 
høreapparatbrukeren. Mikrofonen overfører lyd til én SoundGate  
om gangen.

Mikrofon

Opp til 15 meter
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Bruk av SoundGate Mikrofon 
SoundGate Mikrofon bør plasseres med en avstand på 10 – 20 cm 
fra munnen til den som prater.

Bruk med klips Bruk med halssnor
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Lading
For å lade mikrofonen kopler du laderen til mini USB kontakten på 
undersiden av mikrofonen.

Ladekontakt (mini USB)
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Strømindikator
Strømindikatoren på toppen av SoundGate Mikrofon viser hvor mye 
strøm den har.

Lading Helt oppladet
Etter ca. 1,5 timers  
lading vil enheten  
fungere i 5 timer

Lyser rødt Blinker grønt Lyser grønt

Lavt batteri
Maksimalt  
20 minutters taletid 
gjenstår
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Paring med SoundGate 3 (gjøres kun en gang)
1. Sett SoundGate 3 i paringsmodus ved å trykke og hold inne 

AV/PÅ-knappen i 5 – 6 sekunder. Lampen vil blinke blått når 
”paringsmodus” er aktivert.

 AV/PÅ-knapp

SN2_ILLU_TopLedFlashingBlue_HI
30
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2. Sett SoundGate Mikrofon i paringsmodus ved å holde inne 
AV/PÅ-knappen i 5 – 6 sekunder. Lampen vil blinke orange når 
”paringsmodus” er aktivert.

6 sek.
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3. Vent opp til 1 minutt.  Når AUX-knappen på SoundGate 3 og 
LED-indikatoren på SoundGate Mikrofon lyser orange er paringen 
utført.

SN2_ILLU_SoundgateProfile_HI1

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32
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Kom i gang med SoundGate Mikrofon
1. Forsikre deg om at SoundGate 3 er påslått  

ved å trykke ned AV/PÅ-knappen i  
1 – 2 sekunder. LED-indikatoren på 
SoundGate 3 vil da lyse grønt.

2. Slå på SoundGate Mikrofon ved å trykke kort på AV PÅ-knappen. 
Strømindikatoren vil lyse grønt og LED-indikatoren vil blinke 
orange frem til den finner SoundGate 3-enheten. LED-indikatoren 
vil da lyse stabilt orange.

SN2_ILLU_GreenLed_HI12
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3. Dobbelklikk AUX-knappen på SoundGate 3 for å streame 
lyd fra mikrofonen

SN2_ILLU_SoundgateProfile_HI1

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32

  Dobbelklikk
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Pause/restarte overføring fra SoundGate 
Mikrofon

1. Gi AUX-knappen på SoundGate 3 et kort trykk for å pause 
lyden fra mikrofonen

2. Dobbelklikk AUX-knappen på SoundGate 3 for å starte 
streaming av lyd fra mikrofonen igjen

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32

  Et kort trykk

SN2_ILLU_AuxKeyOrange_HI
32

  Dobbelklikk
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Slå av SoundGate Mikrofon

Trykk og hold inne AV/PÅ-knappen på SoundGate Mikrofon i  
2 – 3 sekunder til strømindikatoren er slukket. 

2 – 3 
secs
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Viktig tilleggsinformasjon
SoundGate Mikrofon inneholder en radiosender som benytter 
frekvenshopping i ISM-båndet ved 2,4 GHz.

Maksimum utgangsnivå på senderen er mindre enn 6 dBm og 
antennen er en liten PCB-antenne med en retningsbestemt 
forsterkning på mindre enn 2 dBi.

Emisjonsstyrken fra SoundGate Mikrofon er under den interna-
sjonale utslippsgrensen for menneskelig eksponering. SoundGate 
Mikrofon oppfyller de internasjonale standardene for elektro- 
magnetisk kompatibilitet.
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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. 
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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 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
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SBO Hearing A/S bekrefter at SoundGate Mikrofon er i samsvar 
med de grunnleggende kravene i Directive 1999/5/EC.

Samsvarserklæring er tilgjengelig hos:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
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Notater
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Notater

146240/NO
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Produsent

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

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 31 998 15 15
info@bernafon.ch
www.bernafon.com

Australia
Bernafon Australia Pty Ltd.
629 Nudgee Road
Nundah QLD 4012
Freecall 1800 809 111
Phone +61 7 3250 0300
info@bernafon.com.au

New Zealand
Bernafon New Zealand Ltd.
Level 1, Building F
27-29 William Pickering Drive
Albany, Auckland 0632
Toll Free 0800 44 22 57
Phone +64 9 415 7917
info@bernafon.co.nz

United Kingdom
Bernafon UK
Cadzow Industrial Estate
Off Low Waters Road 
Hamilton
ML3 7QE Scotland
Phone +44 1698 285 968
info@bernafon.co.uk

0000146240000001


