
SOUNDGATE

Uppkopplad med 
SoundGate



Möjligheten att vara uppkopplad är bättre än någonsin. Tack 
vare ny teknik är det enklare att hålla kontakt med vänner, 
familj och kollegor, närsomhelst och varsomhelst. Det är 
också möjligt att lyssna på musik, de senaste nyheterna, 
titta på video och mycket mer. Bernafon SoundGate 
tillsammans med dina hörapparater kommer underlätta 
kommunikationen i din vardag.



Med SoundGate kan du lyssna på en mängd olika ljudkällor 
via sladd och/eller trådlöst via Bluetooth®. Den har en 
diskret design, är enkel och bekväm att hantera. Med 
SoundGate är det smidigt och enkelt att kommunicera med 
din omvärld.



Med Bernafon SoundGate är det lättare att kommunicera.

Vardagssituationer kan vara utmanande även om du har 
de bästa hörapparaterna, men Bernafons användarvänliga 
system ger dig friheten att lyssna på ett bekvämt sätt.

Ljudöverföring från mobiltelefon
Med SoundGate kan du ringa och ta emot samtal med 
din mobiltelefon och dina hörapparater fungerar som ett 
trådlöst headset.

Kommunicera enkelt med SoundGate Mic
Använd den diskreta mikrofonen för att bättre höra 
personen du talar med, t.ex. i bullriga miljöer på 
restauranger eller i bilen.

Njut av TV-ljudet 
Använd Bernafons TV-adapter (Adapter 2) för att höra ljudet 
på TV:n klart och tydligt, direkt i dina hörapparater.



Headset för musik eller GPS
Med SoundGate blir det enkelt att lyssna på musik  
eller höra GPS-instruktioner trådlöst i dina hörapparater.  
För detta behövs anslutning via Bluetooth®.

”Handsfree” till din fasta telefon 
Med SoundGate och telefonadaptern kan du tala 
i hemtelefonen ”handsfree”, dvs. du hör ljudet i 
hörapparaterna och din röst överförs via mikrofonen  
på SoundGate.

Telespole
Med SoundGates telespole kan du automatiskt ansluta till 
en teleslinga i publika miljöer t.ex. på teatrar, i klassrum och 
i föreläsningssalar.



SoundGate överför ljudet trådlöst

SoundGate överför ljudet trådlöst från din mobiltelefon 
(endast mobiltelefoner med Bluetooth®) till dina 
hörapparater så att du kan prata fritt och samtidigt ha 
händerna fria.

Med SoundGate kan du även lyssna på musik som du har i 
telefonen.

Laddningsstationen till SoundGate är enkel att använda och 
ser till att enheten alltid är laddad och redo för användning.

Teleslinga 

Med SoundGates telespole kan du enkelt ansluta till en 
teleslinga och höra ljudet i dina hörapparater. Det innebär 
att du får tillgång till ljudet i teleslingor på t.ex. teatrar, 
biografer och i föreläsningssalar.

SoundGate ger dig större flexibilitet och rörlighet.



SoundGate mikrofon

SoundGate mikrofon är lämplig i svåra lyssningssituationer, 
t.ex. på restauranger eller andra platser där bakgrundsljud 
stör ljudbilden.

Den diskreta mikrofonen sätts direkt på din samtalspartner 
eller t.ex. en föreläsare. När du kopplar ihop mikrofonen 
med SoundGate (version 3 eller senare) överförs talet direkt 
till dina hörapparater.



I hemmet

SoundGate hjälper dig att höra de ljud du vill lyssna på, 
oavsett om du tittar på TV eller talar i telefon.

Uppkoppling mot TV 

Att höra ljudet från din TV har aldrig varit enklare. Med 
Bernafons smidiga och portabla TV-adapter överförs ljudet 
från TV:n till dina hörapparater via SoundGate.

Med SoundGate kan du justera TV-ljudet till en volym som 
passar dig och du hör ljudet i dina hörapparater. Det gör 
att andra personer kan lyssna till TV:n med en behaglig 
ljudnivå.



Uppkoppling mot fast telefoni

Aldrig mer stressa till telefonen. Inga fler missade samtal. 
Aldrig mer oro för besvärande tjut.

Telefonadaptern och SoundGate fungerar med din 
hemtelefon och du kan enkelt besvara ett samtal där du 
befinner dig. Du svarar med ett enkelt knapptryck på 
SoundGates telefonknapp.

Med Bernafons trådlösa tillbehör blir det enkelt och roligt 
att vara uppkopplad.
 



SoundGate App – Smart och diskret

Med SoundGate-appen och din iPhone® eller Android™ 
smartphone kan du diskret och enkelt hantera dina 
hörapparater och byta program, justera volymen och koppla 
upp dig mot flera olika ljudkällor. 

Appen är tillgänglig via App Store eller Google Play™ och 
är gratis. Sök på ”Bernafon SoundGate” och klicka på 
”Installera” för att ladda ner. 

Apple, Apples logotyp och iPhone är varumärken som tillhör Apple 
Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är en tjänst 
som tillhör Apple Inc. Android och Google Play är varumärken som 
tillhör Google Inc.

1)  SoundGate-appen för iPhone kan köras på iPhone 6 Plus, 
 iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4,  
och kräver Bernafons trådlösa hörapparater samt SoundGate 3 
version 3.0 eller senare. 
SoundGate-appen för Android kräver en SoundGate 3 version 3.1 
eller senare.

ANDROID-APPEN PÅ





Bernafon Companies: Australia ∙ Canada ∙ China ∙ Denmark ∙ Finland ∙
France ∙ Germany ∙ Italy ∙ Japan ∙ Korea ∙ Netherlands ∙ New Zealand ∙ 
Poland ∙ Spain ∙ Sweden ∙ Switzerland ∙ Turkey ∙ UK ∙ USA

Att höra och förstå sin omgivning är ett grund-
läggande behov. Hörselproblem och de sociala 
konsekvenserna detta medför är en utmaning för 
samhället. Vi tror på en värld där människor med 
begränsad hörsel kan kommunicera obehindrat 
tack vare avancerad teknik. 

För mer information om hörsel och hörselned-
sättning www.bernafon.com
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