
Telefonsamtal hör fortfarande till en av de största utmaningarna för personer med grav till mycket grav
hörselnedsättning. Rogerprodukter från Phonak gör det enklare att höra samtalet direkt i hörapparaterna.  
Roger låter dig ansluta till en stor mängd telefoner och det finns en kompatibel Rogermottagare för praktiskt 
taget alla hörapparater och cochleaimplantat.

Enklare telefonsamtal
med Roger
Bruksanvisning



Alla alternativ

Det finns fler telefonalternativ från Phonak. Gå in på www.phonak.se

Telefonalternativ Roger Pen Roger Clip-On Mic Roger Table Mic Tillbehör

              
Bärbar enhet (trådlöst via Bluetooth)

Dator för telefonsamtal över Internet  
(trådlöst via Bluetooth)

Tillval:
Bluetooth USB-adapter

Dator för telefonsamtal över Internet  
(via kabel) 

Tillval: Huvudburen 
mikrofon

Fast telefon (via kabel)
Adapter för  

telefoninspelning

Växel
Hub för headset och  

Bluetooth USB-adapter



Bärbara enheter med Bluetooth
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1  Parkoppla din bärbara enhet med Roger Pen.
2  Under telefonsamtalet är det bara att prata rakt in i Roger Pen.
3  Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.

Roger Pen

Använda Bluetooth

Det är bara att parkoppla Roger Pen med din Bluetooth-aktiverade bärbara enhet. Du behöver inte hålla telefonen  
mot örat för att ringa ett telefonsamtal. Det bästa är att du kan höra den andra personen i båda öronen!

Produkter du behöver



Dator för telefonsamtal trådlöst över
internet via Bluetooth (VoIP, t. ex. Skype)

Bluetooth-USB-adapter (t. ex. Sennheiser BTD 500 USB 
Phonak artikelnummer: 076-0856)

1 2

3

4

1  Sätt in Bluetooth USB-adaptern i en ledig USB-port på din dator.
2  Parkoppla Bluetooth USB-adaptern med Roger Pen.
3  Under telefonsamtalet är det bara att prata rakt in i Roger Pen.
4  Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.

Roger Pen

Använda Bluetooth

Inbyggt Bluetooth eller en separat Bluetooth USB-adapter uppgraderar Roger Pen till en VoIP-lösning. 
Om Roger Pen bärs runt halsen kan du ta emot telefonsamtal över internet när som helst och  
använda båda händer till att ta anteckningar.

Produkter du behöver



Dator för telefonsamtal över  
internet med kabel (VoIP, t. ex. Skype)

1  Anslut kontakten för hörlurarna på din dator till dockningsstationens  
 ljudingång eller direkt till mikrofonens ljudingång.
2  Under själva telefonsamtalet talar du in i datorns inbyggda mikrofon.
3  Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.

Använd en inbyggd mikrofon från en dator

Det här alternativet, som är lätt att ställa in, skickar uppringarens röst
direkt till båda öronen.
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1  Anslut kontakten för hörlurarna på din dator till dockningsstationens ljudingång  
 eller direkt till mikrofonens ljudingång.
2   Anslut den externa mikrofonen till mikrofoningången på din dator.  

Alternativ kan du ansluta ditt headset till en USB-port om den har en USB-kontakt.
3  Under själva telefonsamtalet talar du in i den externa mikrofonen.
4  Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.

Använda en extern mikrofon

Om du använder en extern mikrofon överförs din  
röst med bättre ljudkvalitet.

Anmärkning: Du måste justera ljudinställningarna för din dator  
eller VoIPprogramvaran för att definiera 3,5 mm-kontakten som 
ljudutgång och USB-mikrofonen som endast mikrofon.
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Tillval: Huvudburen 
mikrofon

Roger Pen Roger Clip-On Mic Roger Table Mic

1

Produkter du behöver



Fast telefon

1  Installera adaptern för telefoninspelning mellan telefonen och handenheten.
2    Anslut kontakten för adaptern för telefoninspelning på din dator  

till dockningsstationens ljudingång eller direkt till mikrofonens ljudingång.
3  Under själva telefonsamtalet talar du in telefonens handenhet.
4  Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.
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Produkter du behöver

Använda adapter för telefoninspelning 

Lyft handenheten och håll den mot munnen för att svara på samtal. Du måste fortfarande tala in i handenheten.
Uppringarens röst skickas direkt till båda öronen.

Adapter för telefoninspelning  
( t ex Telefonkit 055-4064)

Roger Pen Roger Clip-On Mic Roger Table Mic



Växel (dator och fast telefon)
trådlöst via Bluetooth

1  Anslut huben för headset till din dator.
2   Installera adaptern för kommunikationshuben för headset mellan telefonen och handenheten.
3  Anslut Bluetooth USB-adaptern till huben för headset.
4  Parkoppla Bluetooth USB-adaptern med Roger Pen.
5  Under själva telefonsamtalet talar du in i Roger Pen.
6  Du hör uppringarens röst i båda öronen under samtalet.
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Använda Bluetooth

Roger Pen Kommunikationshub för headset (t. ex. Plantronics MDA200), Bluetooth-USB-
adapter (t. ex. Plantronics PLT-BT300) Tillgängligt som set från Phonak: 076-0031

Detta är den mest avancerade lösningen för hektiska kontorssamtal. Telefonen kan växla mellan att vara en datortelefon  
och en kontorstelefon. I båda fallen överförs ljudet till Roger Pen, som helst bärs runt halsen, som ger dig båda  
händerna fria under telefonsamtalet.

Produkter du behöver



Life is on
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Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att  
delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse  
och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar  
våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

www.phonak.se


