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Köszönjük, hogy a Phonak Roger Clip-On Mic készülékét 
választotta. Ez az adaptív vezeték nélküli jelátvitellel 
működő kompakt mikrofon lehetővé teszi a jobb beszé-
dértést halláskárosult személyek számára zajban és nagy 
távolság esetén is. Ideális partnerekkel vagy barátokkal 
történő beszélgetéshez, valamint audiobemenettel is 
rendelkezik multimédiás eszközök és tv hallgatásához. 
Más Roger Clip-On Mic és Roger Pen készülékekkel is 
használható mikrofonhálózatban.

A Roger Clip-On Mic kiváló minőségű svájci termék, 
amelyet a Phonak, a világ vezető hallókészülék-gyártó 
vállalata fejlesztett ki.

1. Bevezetés

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, 
hogy kihasználhassa a Roger Clip-On Mic által nyújtott 
összes lehetőséget.

Ha kérdése merülne fel, forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez vagy a helyi Phonak támogatási 
központhoz.

Phonak – life is on  www.phonak.com



BeszélőHallgató

Roger  
Clip-On Mic

Hallókés-
zülék 
Roger 
vevővel

Rövid összeszerelési 
útmutató 

micro-USB audiokábel 
(utazáshoz)

RCA- / Cinch adapter 
tv-hez vagy hifihez
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2. A Roger Clip-On Mic készülék 
megismerése

Csillag alakú matrica

 
2.2 A Roger Clip-On Mic készülék működése 

A Roger Clip-On Mic készülék közvetlenül az Ön fülébe 
továbbítja a beszélő hangját. A rendszer három fő elemből 
áll: az Ön hallókészüléke, a Roger vevőegységek és a Roger 
Clip-On Mic készülék.

Tárolótok Nyakba akasztható 
zsinór

A dokkolóállomás 
audiokábele

2.1 A doboz tartalma

Roger Clip-On Mic Dokkolóállomás Országnak megfelelő 
adapterrel ellátott 

hálózati csatlakozó és 
töltőkábel
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2.3 A készülék ismertetése

Roger Clip-On Mic

Dokkolóállomás

a Állapotjelző LED
b Mikrofonok
c Töltő- és audiobemenet 

(micro-USB)
d Csatlakoztatás
e Bekapcsolás/Kikapcsolás/

Némítás

a Aljzat a Roger Clip-On Mic 
készülék számára

b Töltőbemenet (micro-USB)
c Audiobemenet (3,5 mm / 

1/8 hüvelykes csatlakozó-
aljzat)

2. A Roger Clip-On Mic készülék megismerése 

2.4 Állapotjelző LED-ek (LED állapota)

Állapotjelző LED 

 

Jelentés
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Audiobemenet észlelve 
Mikrofon/ audiobemenet némítva
Töltés
Teljesen feltöltve
Az elem töltöttségi szintje alacsony – 
töltse fel a Roger Clip-On Mic készüléket
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3. Az első lépések

3.1 A dokkolóállomás összeállítása

A Roger Clip-On Mic dokkolóállomás a mikrofon 
feltöltésére, valamint a tv-től vagy más audioeszköztől 
származó audiojeleknek a Roger Clip-On Mic készülékre 
(és az Ön hallókészülékére) történő továbbítására szolgál. 

A tápegység összeállítása

1.  Válassza ki az országának megfelelő hálózati adaptert.

2.  Illessze az adapter lekerekített 
sarkát az univerzális tápegység 
lekerekített részébe.

3. Pattintsa az adapter alját a helyére. 
Gondoskodjon arról, hogy az 
adapter biztonságosan rögzüljön.

Eltávolítás/változtatás:
a.  Húzza visszafelé az univerzális 

tápegységen található fület.
b.  Az eltávolításhoz óvatosan húzza 

felfelé az adaptert.
c.  Kezdje újra az 1. lépéssel (lásd fent).

A tápegység csatlakoztatása a dokkolóállomáshoz

1.  Helyezze a dokkolóállomást a tv/audiokészüléke mellé, 
és dugja be a töltőkábel kisebbik végét a dokkolóállomás 
töltőbemeneti csatlakozójába . 

2.  A töltőkábel nagyobbik végét dugja be az univerzális 
tápegységbe. 

3.  Csatlakoztassa a tápegységet egy könnyen hozzáférhető 
hálózati csatlakozóaljzathoz. 

GPE053B típus
  5V  1A
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A dokkolóállomás csatlakoztatása tv-hez/audioeszközhöz

1.  Dugja be az audiokábelt 
a dokkolóállomás 
audiobemenetébe:  

2.  Az audiokábel másik 
végét csatlakoztassa 
a tv/audioeszköz 
fejhallgató kimenetéhez. 

Az audiokábel másik végét 
csatlakoztathatja a tv Cinch/
RCA-adapteréhez is. A piros 
és fehér csatlakozódugókat 
csatlakoztassa a tv megfelelő 
piros és fehér kimeneti 
csatlakozóaljzatához.

3. Az első lépések  

Az eszközt bármely elektronikai 
üzletben vagy Phonak 
márkakereskedésben 
megvásárolható SCART-
adapter segítségével is 
csatlakoztathatja.  
 
Az audiokábel másik végét 
csatlakoztassa a SCART-
adapterhez.  
 
Majd a SCART-adaptert dugja 
be a tv egyik szabad SCART 
kimeneti csatlakozóaljzatába. 

Amennyiben a tv-készüléke nem rendelkezik analóg 
audiokimenettel, akkor digitális-analóg átalakítóra  
lehet szüksége. Ilyen átalakítók kaphatók elektronikai 
üzletekben vagy megvásárolhatók Phonak márka-
kereskedőjétől. 
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3.2 A Roger Clip-On Mic készülék feltöltése

A Roger Clip-On Mic 
beépített, gyorsan 
tölthető lítiumpolimer-
akkumulátort tartalmaz.  
 

A Roger Clip-On Mic feltöltéséhez helyezze be a 
készüléket a dokkolóállomáson található aljzatba. 
Az állapotjelző LED fénye narancssárga színűre változik, 
annak jelzésére, hogy a töltés folyamatban van.  
 
A teljesen lemerült akkumulátor körülbelül 2 óra alatt éri 
el a maximális töltöttségi szintet. Amikor az állapotjelző 
LED folyamatosan zölden világít, a töltés kész.  

 Az első alkalommal legalább két órán át töltse a 
Roger Clip-On Mic készüléket, akkor is, ha az 
akkumulátor állapotjelző LED-je nem világít vagy 
korábban zöld színűre vált. 

 Ha a dokkolóállomást csatlakoztatta a tv  
fejhallgató-csatlakozóaljzatába, akkor a hangerőt  
a tv távirányítójával állíthatja be. 

 Néhány tv esetén kikapcsol a tv hangszórója, amikor 
bedugja a csatlakozódugót a fejhallgató-csatlakozó-
aljzatba, ez azt jelenti, hogy mások nem fogják hallani 
a tv-t. Ilyen esetben használja a Cinch / RCA vagy 
a SCART kimeneti csatlakozóaljzatot a fentiekben  
leírtak szerint. 

 A Roger Clip-On Mic dokkolóállomása az audiokábel 
segítségével csatlakoztatható bármilyen más audio-
eszközhöz, például MP3-lejátszóhoz, számítógéphez 
vagy hifirendszerhez. 

3. Az első lépések  
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A Roger Clip-On Mic készülék a dokkolóállomás nélkül 
is feltölthető. Ez utazás során hasznos lehet. 

A micro-USB kábel használata:

1. A töltőkábel kisebbik végét (micro-USB) dugja be  
a Roger Clip-On Mic készülékbe.

2.  A töltőkábel nagyobbik végét (USB) dugja be  
a tápegységbe.

3.  Csatlakoztassa a tápegységet egy könnyen hozzáférhető 
hálózati csatlakozóaljzathoz. 

3. Az első lépések  

 A Roger Clip-On Mic készüléket úgy is feltöltheti, 
hogy a töltőkábel segítségével a Roger Clip-On Mic 
készüléket a számítógép egyik USB-portjához 
csatlakoztatja.

 Ha a töltőkábelt a számítógép USB-portjához és 
egyidejűleg a dokkolóállomáshoz is csatlakoztatja, 
akkor a Roger Clip-On Mic készülék nem fog töltődni.

Állapotjelző LED (akkumulátor állapota)

Állapotjelző LED  

 

Jelentés
Töltés
Teljesen feltöltve
Az akkumulátor töltöttségi szintje 
alacsony – töltse fel a Roger Clip-On Mic 
készüléket. Sípoló hangot is fog hallani 
a halló készülékében.
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3. Az első lépések  

3.4 A Roger vevőegység használata

A Roger MyLink használata
Amennyiben Roger MyLink 
vevőegyéget használ Roger 
vevőegységként, kapcsolja be 
azt, és akassza a nyakába. 
Győződjön meg arról, hogy 
hallókészüléke T / MT / T-Coil 
üzemmódba van állítva. 

A Roger MyLink használati útmutatójában további, 
részletesebb tudnivalókat olvashat a Roger MyLink 
vevőegységre vonatkozóan. 

A hallókészülékhez csatlakoztatott Roger vevőegységek 
használata
Ha olyan Roger vevőegységekkel 
rendelkezik, amelyek közvetlenül 
csatlakoztathatók a hallókészülék-
hez, akkor gondoskodjon megfelelő 
csatlakoztatásukról, valamint arról 
is, hogy mindkét hallókészüléken a 
Roger / FM / DAI / EXT / AUX program 
legyen beállítva. 

3.3 Be- és kikapcsolás

A Roger Clip-On Mic készülék bekapcsolásához két 
másodpercig tartsa nyomva a bekapcsolás/ kikapcsolás 

 gombot, amíg az állapotjelző LED színe fehérre nem 
változik.



0–10 cm / 
0–4 hüvelyk
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3.5 Vevőegység csatlakoztatása 

Lehetséges, hogy hallásgondozó szakembere már csatlako-
ztatta a Roger Clip-On Mic készüléket a hallókészülékéhez.  
Ha nem, akkor az alábbiak szerint csatlakoztassa a 
vevőegységet a Roger Clip-On Mic készülékhez:

1.  Kapcsolja be mind a Roger Clip-On Mic készüléket, 
mind a Roger vevőegységet. 

2.  A Roger Clip-On Mic készüléket tartsa 10 cm / 4 hüvelyk 
távolságra a Roger vevőegységtől. 

3.  Nyomja meg a Roger Clip-On Mic készüléken található 
Csatlakozás  gombot.

3. Az első lépések  

4. Az állapotjelző LED két másodperces, zöld színű 
felvillanása jelzi a sikeres csatlakozást. 

5. Egy második vevőegység csatlakoztatásához ismételje 
meg a 2. és 3. lépést.

 A Roger Clip-On Mic készülékhez a vevőegység típusától 
függően legfeljebb két, a fül magasságában viselhető 
Roger vevőegység VAGY egy Roger MyLink vevőegység 
csatlakoztatható.

Állapotjelző LED (kapcsolat állapota) 
A Csatlakozás gomb megnyomását követően az állapotjelző 
LED visszajelzései a következők:
 Állapotjelző  
LED  
 

 
 

 

Jelentés
Sikeres csatlakozás – a Roger vevőegység csatla-
koztatva van a Roger Clip-On Mic készülékhez.
A Roger Clip-On Mic nem találja a Roger vevő-
egységet. Vigye a Roger Clip-On Mic készüléket 
közelebb a Roger vevőegységhez, és győződjön 
meg a Roger vevőegység bekapcsolt állapotáról. 
Majd próbálja meg ismét a csatlakozást.
A Roger vevőegység nem kompatibilis a Roger 
Clip-On Mic készülékkel.  



Gallérra csíptetve
(lefelé csíptetve)

Ruhára csíptetve  
(felfelé csíptetve) 
  

vagy vagy

Gombok közé 
csíptetve
(oldalsó irányban 
csíptetve)

legfeljebb 20 cm /  
8 hüvelyk

Túl távol van Nem a száj felé  
van irányítva
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4.1 A Roger Clip-On Mic készülék viselése

A Roger Clip-On Mic készülék a legegyszerűbben a 
csíptető segítségével rögzíthető a beszélő személyre. 
A Roger Clip-On Mic készülék többféleképpen rögzíthető 
a beszélő ruházatához:   
 

4. A Roger Clip-On Mic készülék 
használata  Gondoskodjon arról, hogy a Roger Clip-On Mic 

készülék a beszélő szája felé nézzen.

 A Roger Clip-On Mic és a beszélő szája közötti 
távolság ne legyen nagyobb, mint 20 cm / 8 hüvelyk.
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4. A Roger Clip-On Mic készülék használata  

4.2 A nyakba akasztható zsinór használata

Ha a Roger Clip-On Mic készüléket nem lehet a beszélő 
ruházatára csíptetni, akkor a nyakba akasztható zsinór 
segítségével a Roger Clip-On Mic készülék a beszélő 
nyakába akasztható.

A nyakba akasztható zsinór csatlakoztatása
1.  Nyomja össze a Roger Clip-On Mic csíptetőjét, és 

csúsztassa rá a nyakba akasztható zsinór műanyag 
részére.

 

2.  Zárja a csíptetőt, és győződjön meg arról, hogy az 
teljesen összezáródott.

A nyakba akasztható zsinór eltávolításához nyissa szét 
a csíptetőt és húzza ki belőle a zsinórt. 

1.

2.



max. 20 cm /
8 hüvelyk

4. A Roger Clip-On Mic készülék használata  
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Nyakba akasztás
1.  A mágnesek széthúzásával 

nyissa ki a zsinórt. 

2.  Akassza a Roger Clip-On Mic 
készüléket a beszélő nyakába, 
majd zárja a zsinór két végét.

3.  Állítsa be úgy a nyakba akasztó 
zsinór hosszát, hogy a Roger 
Clip-On Mic készülék közel 
legyen a beszélő szájához. 
A kábelt a lyukba húzva 
rögzítse a vezetéket.

4.  A Roger Clip-On Mic  
készülék és a beszélő szája 
közötti távolság ne legyen 
nagyobb, mint 20 cm / 
8 hüvelyk. 

4.3 Csatlakoztatás multimédiás eszközökhöz

A Roger Clip-On Mic készüléket csatlakoztathatja 
audioeszközhöz – például tv-, tablet vagy 
hifikészülékhez –, így az audiojeleket közvetlenül 
a hallókészüléke segítségével hallhatja. 

Dokkolóállomáson keresztül
Gondoskodjon a dokkolóállomás 
megfelelő tápellátásáról és az 
audioforráshoz való megfelelő csatla-
koztatásáról – „Az első lépések” című 
fejezetben (12. oldal) leírtak szerint. 
Helyezze a Roger Clip-On Mic 
készüléket a dokkolóállomás aljzatába. Az audioforrás 
bekapcsolása után a Roger Clip-On Mic automatikusan 
észlelni fogja az audiojelet, és megkezdi a jel továbbítását.

 Ha a dokkolóállomás nincs bekapcsolva, a Roger  
Clip-On Mic továbbra is képes észlelni és továbbítani 
a külső audiojeleket. Egyszerűen kapcsolja be a Roger 
Clip-On Mic készüléket.

 Amikor a Roger Clip-On Mic audiojeleket továbbít, 
akkor a mikrofonja némítva van.



vagy

2.

1.
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Micro-USB audiokábelen keresztül
Emellett használhatja a rövid micro-USB audiokábelt 
a multimédiás eszköz közvetlenül a Roger Clip-On Mic 
készülékhez történő csatlakoztatásához.

1.  A micro-USB audiokábel 
kerek végét dugja be 
a multimédiás eszköz 
fejhallgató kimenetébe.

2.  A micro-USB kábel 
szögletes végét  
(micro-USB) dugja be 
a Roger Clip-On Mic 
csatlakozójába.

 A Roger Clip-On Mic készüléket be  
kell kapcsolni, hogy továbbítsa az 
audiojelet az Ön hallókészülékébe. 
Miután aktiválta a multimédiás eszköz audiojelét, 
a Roger Clip-On Mic érzékelni fogja a jelet, és 
mikrofonja automatikusan elnémul. 

4. A Roger Clip-On Mic készülék használata  

5.1 Némítás 

A Roger Clip-On Mic mikrofonjának vagy audiobemeneté-
nek némításához nyomja meg erőteljesen a bekapcsolás 
/ kikapcsolás  gombot.
 
Amikor a készülék némítva van, akkor az állapotjelző LED 
folyamatos lila színnel világít.
A Roger Clip-On Mic mikrofonjának vagy audiobemeneté-
nek ismételt aktiválásához nyomja meg a bekapcsolás 
/ kikapcsolás gombot.

5. Speciális funkciók
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5.2 A Roger készülékek leválasztása (NewNet)
 
A Roger Clip-On Mic bármely 
csatlakoztatott vevőegységről  
vagy más Roger mikrofonokról 
történő leválasztásához tartsa 
lenyomva a Csatlakozás   
gombot 7 másodpercen keresztül. 
Ha a Roger Clip-On Mic készüléket 
minden csatlakoztatott eszközről 
leválasztották, akkor az állapotjelző 
LED színe narancssárgára vált. 
 
Ekkor megkezdheti a Roger vevőegységek vagy a Roger 
mikrofonok ismételt csatlakoztatását a Roger Clip-On Mic 
készülékhez.

5.3 Ellenőrzési mód 
 
Az Ellenőrzési módot a hallásgondozó szakemberek 
használják egy készüléknek a Roger POP (Roger Phonak 
Offset Protocol) szerinti ellenőrzésére.  

Az Ellenőrzési mód aktiválásához nyomja meg a 
Csatlakozás  gombot ötször egymás után.

Állapotjelző LED (Ellenőrzési mód)

Állapotjelző LED 

 Az Ellenőrzési mód csak a Roger Clip-On Mic 
bekapcsolását követő 60 másodpercnyi időtartam 
során kapcsolható be. 

 A Roger Clip-On Mic kikapcsolásakor az Ellenőrzési 
mód automatikusan inaktiválódik.  

Visszaállítás alaphelyzetbe
Ha a Roger Clip-On Mic nem válaszol, akkor a bekapcso-
lás / kikapcsolás  és a Csatlakozás  gombok egyidejű, 
7 másodpercen keresztül történő lenyomásával visszaál-
líthatja alaphelyzetbe a készüléket.

Jelentés
Az Ellenőrzési mód aktív

5. Speciális funkciók   



0–10 cm / 
0–4 hüvelyk
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A Roger technológia lehetővé teszi több mikrofon 
egyidejű használatát további Roger Clip-On Mics 
mikrofonok és Roger Pen készülékek csatlakoztatásával. 

6.1 Csatlakozás 

Egy további mikrofon Roger Clip-On Mic készülékhez 
történő csatlakoztatásához kövesse az alábbi lépéseket:  
 
1.  Kapcsolja be mindkét mikrofont.

2.  Döntse el, hogy melyik Roger Clip-On Mic lesz az 
elsődleges készülék. Jelölje meg ezt a készüléket a 
csillag matricának a hátoldalára történő ragasztásával.

6. További mikrofonok hozzáadása

3.  Tartsa a két mikrofont közel egymáshoz 
(10 cm/ 4 hüvelyk távolságon belül).

4.  Nyomja meg a csillag matricával ellátott mikrofon 
Csatlakozás  gombját.

5.  Sikeres kapcsolódás esetén mindkét mikrofon állapotjelző 
LED-je zölden fog világítani két másodpercig.
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 Ha egy másik mikrofont csatlakoztatott az elsődleges 
mikrofonhoz, akkor azt a mikrofont csak az elsődleges 
mikrofonnal lehet használni. A másik mikrofon 
állapotjelző LED-je pirosan fog villogni, ha nem találja 
az elsődleges Roger Clip-On Mic készüléket. Ha le 
kívánja választani azt az elsődleges Roger Clip-On 
Mic készülékről, akkor használja a NewNet funkciót 
(lásd a „Speciális funkciók” című fejezetet).

 Ha a Roger Clip-On Mic készüléket egy Roger Pen 
készülékhez szeretné csatlakoztatni, akkor nyomja 
meg a Roger Pen készülék Csatlakozás gombját. Ezzel 
a Roger Pen készüléket teszi elsődleges mikrofonná.

 A Roger Clip-On Mic készülékhez akár 10 Roger mi-
krofon is csatlakoztatható. 

Jelentés
A csatlakozás sikeres – a másik Roger 
mikrofon csatlakoztatva van az Ön 
Roger Clip-On Mic készülékéhez.
A Roger Clip-On Mic nem talál másik 
Roger mikrofont. Vigye közelebb a 
Roger Clip-On Mic készüléket a másik 
Roger mikrofonhoz, és győződjön meg 
arról, hogy mindkét mikrofon be van 
kapcsolva. Majd próbáljon meg ismét 
csatlakozni.
A Roger mikrofon nem kompatibilis 
a Roger Clip-On Mic készülékkel. 

Állapotjelző LED (Csatlakozás állapota)
A Csatlakozás gomb megnyomása után az állapotjelző 
LED visszajelzései a következők:

Állapotjelző LED 

 
 

 

6. További mikrofonok hozzáadása   
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6.2 További mikrofonok használata

A Roger mikrofonokat adja oda a hallgatni kívánt 
beszélőknek. Győződjön meg arról, hogy azokat 
megfelelően viselik (a készülék a szájuk felé mutat és 
20 cm / 8 hüvely távolságon belül helyezkedik el).
A Roger Clip-On Mic készülékek automatikusan észlelik 
barátja vagy partnere beszédét, mielőtt azonnal továb-
bítanák az illető hangját az Ön hallókészülékébe. 
Ha egy beszélő átmenetileg elhagyja a csoportot, akkor 
el kell némítani a hozzá tartozó mikrofont a bekapcsolás / 
kikapcsolás  gomb erőteljes megnyomásával.

 Egyszerre csak egy beszélő hallható. Ha egyszerre  
két ember beszél, akkor az lesz hallható, aki először 
kezdett beszélni. Amikor ő abbahagyja a beszédet, 
akkor a másik beszélő lesz hallható.  

 Az elsődleges (a  matricával ellátott) mikrofonba 
beszélő soha ne távolodjon el 10 m / 30 láb távolságnál 
messzebbre a csoporttól, mivel akkor kikapcsol a többi 
Roger mikrofon. 

 Ha az elsődleges Roger Clip-On Mic készüléket 
kikapcsolják, vagy azzal elhagyják a hatótávolságot, 
akkor a másodlagos Roger mikrofonok állapotjelző 
LED-jei pirosan villogni kezdenek, és megszűnik 
a jeltovábbítás.

6. További mikrofonok hozzáadása   
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Állapotjelző LED (több mikrofon állapota)
Több Roger mikrofon egyidejű használata során 
az állapotjelző LED visszajelzései a következők:

Állapotjelző LED 
 
 

Jelentés
Az Ön Roger mikrofonja le van némítva. 
Kapcsolja ki a némítást a bekapcsolás /  
kikapcsolás  gomb megnyomásával.
Az Ön Roger mikrofonja nem érzékeli az 
elsődleges Roger mikrofont. Kapcsolja be 
az elsődleges Roger mikrofont, és ellen-
őrizze, hogy az Ön Roger mikrofonjának 
hatótávolságán belül van-e. 

7. Hibaelhárítás6. További mikrofonok hozzáadása≠ 
Legvalószínűbb ok(ok) Megoldás(ok)

Nem tudom bekapcsolni a Roger Clip-On Mic készüléket

J Az akkumulátor lemerült J Legalább két órán keresztül 
töltse a Roger Clip-On Mic 
készüléket

Nem értem a beszélőt

J A mikrofon elhelyezése nem 
megfelelő 

J Vigye közelebb a Roger  
Clip-On Mic készüléket  
a beszélő szájához 

J Ügyeljen arra, hogy a Roger 
Clip-On Mic készülék a 
beszélő szája felé mutasson

J A mikrofon nyílásait ujjak  
vagy ruházat takarják el

J Ellenőrizze, hogy a mikrofon 
nyílásait nem takarják-e 
el ujjak, a ruházat vagy 
szennyeződés

Nem hallom a beszélő hangját, pedig a Roger Clip-On Mic be van 
kapcsolva

J A mikrofont elnémították J Ellenőrizze az állapotjelző 
LED-et – ha az lila színű, akkor 
nyomja meg röviden a bekap-
csolás / kikapcsolás gombot 
a mikrofonok aktiválásához

J A hallókészüléken nincs 
beállítva a megfelelő 
programra

J Ellenőrizze, hogy a halló-
készüléken be van-e állítva 
a megfelelő program 
(Roger / FM / DAI / EXT / AUX)
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7. Hibaelhárítás

Legvalószínűbb ok(ok) Megoldás(ok)

J A Roger vevőegységek 
nincsenek csatlakoztatva a 
Roger Clip-On Mic készülékhez

J Tartsa közel a Roger Clip-On 
Mic készüléket az egyes Roger 
vevőegységekhez, és nyomja 
meg a Csatlakozás gombot

J Több mikrofon egyidejű 
használata esetén lehetséges, 
hogy az elsődleges mikrofon 
nincs bekapcsolva vagy 
hatótávolságon kívülre került

J Ellenőrizze az állapotjelző LED-
et – ha az pirosan villog, akkor 
kapcsolja be az elsődleges 
mikrofont, és ellenőrizze, hogy 
hatótávolságon belül van-e

Folyton megszakad az audiojel

J Túl nagy a távolság a Roger 
Clip-On Mic és a Roger 
vevőegység között

J Menjen közelebb a Roger  
Clip-On Mic készülékhez

J Az Ön és a Roger Clip-On Mic 
közötti jelátadást valami 
leárnyékolja

J Ellenőrizze, hogy látja-e a 
Roger Clip-On Mic készüléket 
(közvetlen rálátás)

A multimédiás eszköz hangereje túl alacsony

J Nem megfelelő hangerő-
beállítások

J Növelje az audioforrás 
hangerejét

Nem hallom a multimédiás eszközt

J	Az audioforrást elnémították J Kapcsolja ki az audioforrás 
némítását

Legvalószínűbb ok(ok) Megoldás(ok)

J A Roger Clip-On Mic 
készülékhez micro-USB 
audiokábelt használ, azonban  
a készülék nincs bekapcsolva

J Kapcsolja be a Roger Clip-On 
Mic készüléket az audioforrás 
micro-USB audiokábelen 
keresztül történő hallgatásához

A Roger Clip-On Mic állapotjelző LED-je pirosan villog (egy 
villanás)

J A Roger Clip-On Mic egy  
olyan mikrofonhoz volt 
csatlakoztatva, amely már  
nem elérhető

J Annak érdekében, hogy a Roger 
Clip-On Mic készüléke ismét 
egy önálló adóként működjön, 
használja a NewNet funkciót 
(tartsa lenyomva a Csatlakozás 
gombot 7 másodpercen 
keresztül) 

A Roger Clip-On Mic állapotjelző LED-je pirosan villog (két 
villanás)

J Az akkumulátor töltöttsége 
alacsony

J Amint lehetséges, töltse fel a 
Roger Clip-On Mic készüléket

A Roger Clip-On Mic kikapcsolt

J Szoftverprobléma J Indítsa újra a Roger Clip-On 
Mic készüléket két gombjának 
egyszerre történő 
megnyomásával
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8.1 A biztonságra vonatkozó fontos tudnivalók

 Kérjük, a Phonak készülék használata előtt olvassa 
el a következő oldalakon szereplő tudnivalókat.

  Ez a terméken vagy a csomagolásán látható 
szimbólum azt jelzi, hogy nem dobható a háztartási 
hulladékok közé. Az Ön felelőssége, hogy a feleslegessé 
vált készüléket a háztartási hulladékoktól elkülönítve 
ártalmatlanítsa. A feleslegessé vált készülék megfelelő 
ártalmatlanításával megelőzhetők a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt potenciális negatív 
következmények.

8. Fontos tudnivalók

8.2 Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések

 Tartsa a készüléket 3 év alatti gyermekektől távol.

 A készülék felnyitása kárt okozhat benne. Ha olyan 
probléma lép fel, amely nem oldható meg ennek 
a használati útmutatónak a hibaelhárítási részében 
adott megoldások alapján, forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.

 Készülékének javítását csak meghatalmazott 
szervizközpontban végezhetik el. A készülék Phonak 
által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatása 
és módosítása nem engedélyezett.

 Az elektromos alkatrészek ártalmatlanítását a helyi 
szabályozásoknak megfelelően kell végezni.

 Ne használja a készülékét olyan helyen, ahol tilos 
az elektronikus eszközök használata. Ha nem biztos 
benne, kérdezze meg a felelős személyt.

 A készülék repülőgépen csak a repülési személyzet 
kifejezett engedélyével használható.
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 Kizárólag a megfelelő IECXXXXX szabvány szerint 
tesztelt külső eszközöket szabad a hallókészülékhez 
csatlakoztatni.

 Kizárólag a Phonak AG által jóváhagyott tartozékokat 
használjon.

 Ha az eszköz kábeleit nem a javasolt felhasználásuknak 
megfelelően használja (pl. az USB kábelt a nyakba 
vetve viseli), az sérülést okozhat.

 Gépek üzemeltetése közben ügyeljen, nehogy a gép 
elkapja a készüléket valamelyik alkatrészét.

 Tilos a készülék töltése, miközben a testén viseli azt.

 Vigyázat: áramütés. A dugaszokat tilos más 
berendezés csatlakoztatása nélkül elektromos 
csatlakozásba dugni. 

8. Fontos tudnivalók

8.3 A termék biztonságára vonatkozó tudnivalók

 Védje a készüléket túlzott mértékű ütéstől és 
rezgéstől.

 Ne tegye ki a készüléket nagyobb hőmérsékletnek 
és páratartalomnak, mint az ebben a használati 
útmutatóban meghatározott feltételek.

 A készülék megszárításához soha ne használjon 
mikrohullámú és egyéb melegítőeszközöket.

 A készüléket nedves ruhával tisztítsa. A készülék 
tisztításához soha ne használjon háztartási 
tisztítószereket (mosóport, szappant stb.) vagy 
alkoholt.

 A készüléket csak a Phonak által szállított vagy 5VDC 
és ≥500 mA kimenetű, stabilizált töltőkkel töltse fel.

 Ne csatlakoztasson a készülékhez 3 méternél 
(9 lábnál) hosszabb USB- vagy audiokábelt.

 Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja KI 
és tárolja biztonságosan.
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 Védje a készüléket a túlzott mértékű nedvességtől 
(fürdés, úszás), hőtől (fűtőtest, autó műszerfala), és 
izzadás esetén a bőrrel való közvetlen érintkezéstől 
(edzés, aerobik, sportolás).

 Röntgensugárzás, CT vagy MR felvétel károsíthatja, 
illetve hátrányosan befolyásolhatja a készülék 
működését.

 Amikor a készülékét különböző kábelekhez 
csatlakoztatja, ne fejtsen ki túl nagy erőt.

 Óvja a nyílásokat (mikrofonok, audiobemenet és töltő) 
a portól és szennyeződésektől.

 Ha a készüléket leejtik vagy megsérül, túlmelegszik 
a töltés során, megsérül a kábel vagy a dugasz vagy 
folyadékba ejtik, akkor ne használja tovább, és vegye 
fel a kapcsolatot a hallásgondozó szakemberével.

 A készülék beépített, újratölthető akkumulátorral 
rendelkezik. Ez az akkumulátor több száz alkalommal 
tölthető és lemeríthető, de végül elhasználódhat. 
Az akkumulátor cseréjét csak meghatalmazott 
személyzet végezheti.

8. Fontos tudnivalók

8.4 Egyéb fontos tudnivalók  

 S Pacemakert vagy más orvosi eszközt viselő személyek 
MINDEN ESETBEN kérjék ki kezelőorvosuk, pacemakerjük 
vagy az egyéb orvosi eszközük gyártójának a tanácsát 
MIELŐTT használnák a készüléket.A készülék pacemakerrel 
vagy egyéb orvosi eszközzel történő használata során 
MINDIG be kell tartani a pacemakert elrendelő orvos vagy 
a pacemaker gyártójának biztonsági ajánlásait.

 S A készülék belső műszaki adatokat gyűjt és tárol. 
Ezeket az adatokat a hallásgondozó szakember 
megtekintheti az eszköz ellenőrzése céljából, valamint 
annak érdekében, hogy segítsen Önnek a készülék 
megfelelő használatában.

 S A készülékből a csatlakoztatott vevőegységnek küldött 
digitális jelet csak a mikrofonok hálózatában lévő 
készülékek foghatják.
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9. Szerviz és jótállás 

9.1 Helyi jótállás

A készülék vásárlásának helyszínén érdeklődjön a 
hallásgondozó szakembertől a helyi jótállás feltételeiről.

9.2 Nemzetközi jótállás

A Phonak egyéves, korlátozott nemzetközi jótállást 
biztosít, amely a termék megvásárlásának napjától 
érvényes. Ez a korlátozott jótállás gyártási- és 
anyaghibákra vonatkozik. A jótállás csak a vásárlást 
igazoló dokumentum bemutatása esetén érvényes.

9.3 A jótállás korlátozása

Ez a jótállás nem vonatkozik a helytelen kezelés vagy 
ápolás, vegyi anyagok hatása, vízbe merítés vagy 
túlzott erőhatások miatt bekövetkezett károsodásra. 
Harmadik fél által vagy felhatalmazás nélkül végzett 
szervizelés okozta károk esetén a jótállás érvénytelenné 
és alkalmazhatatlanná válik. Ez a jótállás nem terjed ki 
a hallásgondozó szakember által a munkahelyén végzett 
javításokra.

Sorozatszám: 

 
 
A vásárlás dátuma: 

Felhatalmazott 
hallásgondozó szakember
(bélyegző/aláírás):
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10.  Tudnivalók és a szimbólumok 
magyarázata

A CE jelzés a Phonak Communications 
AG megerősítése arra vonatkozóan, 
hogy ez a Phonak termék megfelel 
az 1999/5/EK jelű irányelv lényeges 
előírásainak és egyéb vonatkozó 
rendelkezéseinek.

Ez a szimbólum jelzi, hogy fontos, 
hogy a felhasználó elolvassa és 
figyelembe vegye a jelen használati 
útmutatóban szereplő tudnivalókat.

Ez a szimbólum jelzi, hogy fontos, 
hogy a felhasználó betartsa a jelen 
használati útmutatóban szereplő 
figyelmeztető megjegyzéseket.

A termék kezelésére vagy biztonságára 
vonatkozó fontos tudnivalók.

Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy 
rendeltetésszerű használat esetén 
problémák, illetve korlátozások 
nélkül működjön, kivéve, ha az nincs 
máshogy feltüntetve ezen használati 
útmutatókban.

Ausztráliai elektromágneses össze-
férhetőséggel (EMC) és rádiókommu-
nikációval kapcsolatos megfelelőségi 
címke.

Működési 
körülmények

Hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között 
(-4 °F és +140 °F között) 

Páratalom szállításkor: Max. 90% 
(nem lecsapódó). 
Páratartalom tárolásnál: 0% és 70% 
között, használaton kívül.

Légköri nyomás: 500 és 1100 hPA 
között 
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Az áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló 
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, 
hogy ez a készülék nem dobható 
a háztartási hulladékok közé. A régi 
és használaton kívüli készüléket az 
elektronikus hulladékok számára 
fenntartott hulladéklerakó helyeken 
vagy hallásgondozó szakemberénél 
adhatja le ártalmatlanításra. A helyes 
hulladékkezelés védelmet nyújt 
egészsége és környezete számára. 
A termékben lévő elem beépített, 
nem cserélhető. Ne próbálja meg 
felnyitni a terméket vagy kivenni az 
elemet, mivel ez sérülést okozhat és 
károsíthatja a terméket. 
Az elem eltávolításához forduljon a 
helyi újrahasznosító intézményhez.

10. Tudnivalók és a szimbólumok magyarázata
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