
1. Yderligere mikrofoner skal tilsluttes en ad gangen.
2. Tænd for begge mikrofoner.
3. Beslut, hvilken Roger-mikrofon der skal være den primære mikrofon 

(hovedmikrofonen). 
4. Hold de to mikrofoner tæt sammen (inden for 10 cm fra hinanden).
5. Tryk på knappen  på den primære mikrofon.
6. Begge mikrofoner viser et grønt bekræftelseslys.
7. Begge mikrofoner kan nu sende stemmesignaler til den tilsluttede Roger-lytter.

0-10 cm

0-10 cm

Indikatorlys Betydning
Tilslutningen lykkedes – den anden Roger-mikrofon er sluttet til den primære  
Roger-mikrofon.

Den primære Roger-mikrofon kunne ikke finde en anden Roger-mikrofon. Flyt Roger-
mikrofonerne tættere på hinanden, og sørg for, at Roger-mikrofonen er tændt.  
Prøv derefter at oprette forbindelse igen.

Den anden Roger-mikrofon er ikke kompatibel med din primære Roger Clip-On Mic. 

Tilføjelse af yderligere Roger-mikrofoner

Forhold ved brug af Roger Clip-On Mic som den primære mikrofon

Forhold ved brug af Roger Pen som den primære mikrofon

Brug af flere  
Roger-mikrofoner  
Referenceblad

Ofte har en bruger, som anvender Roger, brug for at lytte til flere talere, og det er hverken praktisk eller muligt at deles om en mikrofon.  
Der kan tilsluttes Roger Pens og Roger Clip-On Mics for at skabe et netværk med flere mikrofoner. Når de er tilsluttet, sendes hver 
mikrofonbrugers stemme direkte til lytteren. Der høres kun én taler ad gangen, men når der er en pause i talen, har de andre talere 
mulighed for at blive hørt. Dette er muligt uden at skulle sende mikrofonen rundt fra taler til taler.
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•	Når de sekundære mikrofoner er tilsluttet til Roger Pen, kan de kun anvendes med Roger Pen.  
  For at afbryde denne forbindelse skal du bruge den sekundære mikrofons NewNet-funktion  

(anvisningerne findes i betjeningsvejledningen). 
•	Det er muligt at tilslutte op til 9 andre Roger Pens og/eller Clip-On Mics til Roger Pen.

•	Ved at markere den primære Roger Clip-On Mic med stjernemærkaten er det let at huske, hvilken mikrofon der er den primære.
•	  Når de sekundære mikrofoner er tilsluttet til Roger Clip-On Mic, kan de kun anvendes med den primære Roger Clip-On Mic. For at 

afbryde denne forbindelse skal du bruge den sekundære mikrofons NewNet-funktion (anvisningerne findes i betjeningsvejledningen). 
•	Når der oprettes forbindelse til en Roger Pen, anbefales det at anvende Roger Pen som den primære mikrofon.


