
1. Extra mikrofoner måste anslutas en i taget.
2. Slå på båda mikrofonerna.
3. Bestäm vilken Roger-mikrofon som ska vara den primära enheten. 
4. Håll båda mikrofonerna intill varandra (inom 10 cm avstånd).
5. Tryck och håll ner -knappen på den primära mikrofonen.
6. Båda mikrofonerna visar ett grönt bekräftelseljus.
7. Båda mikrofonerna kan skicka ljud till den anslutna Roger-lyssnaren.

0-10 cm

0-10 cm

Indikatorlampa Innebär
Anslutningen har genomförts – den andra Roger-mikrofonen har anslutits till 
den primära Roger-mikrofonen.

Den primära Roger-mikrofonen kunde inte hitta en annan Roger-mikrofon. Flytta 
Roger-mikrofonerna närmare varandra och kontrollera att Roger-mikrofonen är 
påslagen. Försök därefter att ansluta på nytt.

Den andra Roger-mikrofonen är inte kompatibel med din primära Roger Clip-On Mic. 

Lägga till ytterligare Roger-mikrofoner

Överväganden när Roger Clip-On Mic används som primärmikrofon

Överväganden när Roger Pen används som primärmikrofon

Använda flera  
Roger-mikrofoner  
Lathund

En person som använder Roger kan behöva lyssna på flera talare samtidigt och det kan vara opraktiskt eller omöjligt att dela en mikrofon.  
Roger Pen och Roger Clip-On Mics kan anslutas för att skapa ett nätverk med flera mikrofoner. När en mikrofon har anslutits kan 
användarens röst sändas direkt till lyssnaren. Du hör endast en person i taget men de andra personerna kan prata när talaren gör 
en paus. Allt detta kan göras utan att mikrofonen behöver skickas runt.
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•	När sekundära mikrofoner har anslutits till Roger Pen kan de endast användas tillsammans med Roger Pen.  
 Om du vill bryta anslutningen kan du använda mikrofonens NewNet-funktion (se instruktioner i bruksanvisningen). 
•	Det går att ansluta upp till 9 Roger Pen och/eller Clip-On Mic-mikrofoner till din Roger Pen.

•	Markera den primära Roger Clip-On Mic-enheten med stjärnklistermärket, så att du kommer ihåg vilken mikrofon som är vilken.
•	  När sekundära mikrofoner har anslutits till Roger Clip-On Mic kan de endast användas tillsammans med den primära Roger Clip On Mic. 

Om du vill bryta anslutningen kan du använda mikrofonens NewNet-funktion (se instruktioner i bruksanvisningen). 
•	Vi rekommenderar att du använder Roger Pen som primärenhet när du ansluter till en Roger Pen.


