
Rozmowa telefoniczna nadal może stanowić ogromne wyzwanie dla osób z ubytkiem słuchu od 
ciężkiego do głebokiego. Produkty Roger marki Phonak zapewniają prosty sposób na przekazanie 
rozmowy telefonicznej wprost do Twoich uszu.  
Roger pozwala łączyć się z szeroką gamą telefonów, a praktycznie do każdego aparatu słuchowego 
i implantu ślimakowego dostępny jest kompatybilny odbiornik Roger. 

Łatwe połączenia 
telefoniczne z Roger 
Instrukcja



Wszystkie opcje w skrócie

Opcje telefonu Roger Pen Roger EasyPen Roger Clip-On Mic Roger Table Mic Dodatkowe elementy

              
Urządzenia przenośne (bezprzewodowo przez Bluetooth)

PC / laptop do rozmów przez internet 
(bezprzewodowo przez Bluetooth)

Opcjonalnie: adapter 
Bluetooth USB

PC / laptop do rozmów przez internet
(przez kabel)

Opcjonalnie: 
zewnętrzny 

nagłowny mikrofon

Telefon stacjonarny (przez kabel)
Adapter do 
nagrywania 

rozmów

Centrum telefoniczne

Hub 
komunikacyjny 

zestawu 
słuchawkowego i 

adapter USB 
Bluetooth

Marka Phonak oferuje również inne opcje do prowadzenia rozmów telefonicznych, sprawdź www.phonak.com/phone-solutions 

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Urządzenia przenośne z Bluetooth

1

2 3

Roger Pen

Używanie Bluetooth

Po prostu sparuj Roger Pen ze swoim urządzeniem z  Bluetooth. Aby wykonywać rozmowy telefoniczne nie musisz 
trzymać telefonu przy uchu. A najlepsze jest to, że możesz słyszeć rozmówcę w obojgu uszach!

Wymagane urządzenia

3
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Usłysz rozmówcę w obojgu uszach!

Podczas rozmowy telefonicznej, mów do urządzenia Roger Pen
Sparuj urządzenie przenośne z Roger Pen



PC / laptop do rozmów przez internet
(bezprzewodowo przez Bluetooth)

Adapter Bluetooth USB  (np. Sennheiser BTD 500 
USB,  nr serii Phonak: 076-0856)
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Roger Pen

Używanie Bluetooth

Zintegrowany moduł Bluetooth lub dołączony adapter USB Bluetooth zamieni Roger Pen w bezprzewodowe rozwiązanie 
głośnomówiące (hands-free VoIP). Noszenie urządzenia Roger Pen na szyi pozwoli na wykonywanie rozmów telefonicznych przez 
interent w dowolnym momencie, a jednocześnie obie ręcę będą wolne co umożliwi robienie notatek.

Wymagane urządzenia
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4 Usłysz rozmówcę w obojgu uszach!
Podczas rozmowy telefonicznej, mów do urządzenia Roger Pen

Sparuj adapter Bluetooth USB z urządzeniem Roger Pen
Podłącz adapter Bluetooth USB do wolnego gniazda USB w Twoim komputerze/laptopie



PC / laptop do rozmów przez internet (przez kabel)
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Wykorzystanie zintegrowanych mikrofonów komputera/laptopa

Opcjonalnie:
zewnętrzny nagłowny
mikrofon

Roger Pen Roger EasyPen Roger Clip-On Mic

Ta łatwa do ustawienia opcja pozwala na słyszenie rozmówcy w obojgu uszach!
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Wykorzystanie zewnętrznego nagłownego mikrofonu

Wykorzystanie nagłownego mikrofonu zapewni lepszy odbiór Twojego 
głosu.

Uwaga: Konieczne może okazać się dostosowanie ustawień audio 
komputera i zdefiniowanie wyjścia 3.5 mm jack jako wyjścia dźwięku 
i mikrofonu USB jako wejście mikrofonu.

Wymagane urządzenia

Roger Table Mic
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Usłysz rozmówcę w obojgu uszach!
Podczas rozmowy telefonicznej mów do mikrofonów komputera/laptopa

Połącz wyjście słuchawkowe swojego komputera z wejściem audio stacji bazowej lub 
wejściem audio znajdującym się na mikrofonie
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Podczas rozmowy mów do zewnętrznego mikrofonu
Usłysz rozmówcę w obojgu uszach!

Połącz wyjście słuchawkowe swojego komputera z wejściem audio stacji bazowej 
lub bezpośrednio z wejściem audio mikrofonu

Połącz nagłowny mikrofon do wejścia mikrofonowego komputera, jeśli natomiast 
wykorzystujesz zestaw z USB, podłącz go do portu USB
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http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Telefony stacjonarne

Adapter do nagrywania
rozmów  (np. Phone Kit 
055-4064)

Roger Pen Roger EasyPen Roger Clip-On Mic

Wymagane urządzenia

Wykorzystanie adaptera do nagrywania rozmów

Aby prowadzić rozmowę telefoniczną podnieś słuchawkę telefonu i przytrzymaj ją blisko ust, ponieważ musisz 
wykorzystać mikrofon z zestawu. Głos rozmówcy natomiast będzie przesyłany bezpośrednio do Twoich uszu.

Roger Table Mic
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4 Usłysz rozmówcę w obojgu uszach!

Podczas rozmowy mów do słuchawki telefonu

Podłącz wyjście audio adaptera do nagrywania do wejścia audio stacji bazowej lub bezpośrednio do wejścia audio 
mikrofonu

Zainstaluj adapter do nagrywania pomiędzy bazą a słuchawką telefonu

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Centrum telefoniczne (PC/laptop i telefon 
stacjonarny) bezprzewodowo przez Bluetooth

1 Podłącz HUB komunikacyjny do komputera/laptopa
2 Zainstaluj adapter zestawu komunikacyjnego pomiędzy bazą a słuchawką telefonu

Podłącz adapter Bluetooth USB do huba komunikacyjnego zestawu słuchawkowego

Sparuj adapter Bluetooth USB z Roger Pen

Podczas rozmowy mów do rozwiązania Roger Pen
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2
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4 5

Wykorzystanie Bluetooth

Roger Pen Hub komunikacyjny zestawu słuchawkowego (np. Plantronics MDA200) i adapter USB
Bluetooth (np. Plantronics PLT-BT300) Dostępne jako zestaw w Phonak: 076-0031

Najbardziej zaaawansowane rozwiązanie dla wymagających połączeń biurowych. Rozmowa może być przełączana pomiędzy 
komputerem a telefonem stacjonarnym. W obu przypadkach rozmowa jest przekazywana do noszonego na szyi urządzenia 
Roger Pen, który pozwala na prowadzenie rozmowy bez użycia rąk. 

Wymagane urządzenia
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Usłysz rozmówcę w obojgu uszach!

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


Life is on
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W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne,
aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat pozostajemy wierni naszej
misji i oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające
słyszenie, które pozwalając osobom niedosłyszącym realizować 
się towarzysko i emocjonalnie, zmieniają ich życie. 
Żyj bez ograniczeń. Life is on.

www.phonakpro.pl/roger


