
1. Dodatkowe mikrofony są dołączane do sieci pojedynczo.
2. Włącz oba mikrofony.
3. Zdecyduj, który mikrofon Roger będzie urządzeniem głównym. 
4. Przytrzymaj mikrofony w odległości 10 cm.
5. Naciśnij     na mikrofonie głównym.
6. Na obu mikrofonach pojawi się zielona dioda potwierdzająca.
7. Oba mikrofony mogą teraz wysyłać sygnał do połączonych 

odbiorców Roger.

0-10 cm 

Wskaźnik świetlny Znaczenie

Udane połączenie - mikrofon Roger został połączony z mikrofonem głównym.

Mikrofon główny nie odnalazł innego mikrofonu Roger. Zmniejsz odległość pomiędzy 
mikrofonami i upewnij się, że są włączone. Spróbuj połączyć ponownie.

Mikrofon, który próbujesz połączyć jest niekompatybilny z mikrofonem głównym Roger Clip-On Mic. 

Dodawanie mikrofonów Roger

Uwagi dotyczące wykorzystania Roger Clip-On Mic jako głównego mikrofonu

Uwagi dotyczące wykorzystania Roger Pen jako głównego mikrofonu

Wykorzystanie wielu 
mikrofonów Roger
Reference Sheet

Często indywidualne wykorzystanie systemów Roger wiąże się z potrzebą słuchania wielu rozmówców w tym samym czasie, a 
dzielenie się jednym mikrofonem jest niewygodne lub niemożliwe. Mikrofony Roger Pen i Roger Clip-On Mic mogą być ze sobą 
połączone, by stworzyć sieć mikrofonów. Poszczególne mikrofony po połączeniu będą wysyłały sygnał bezpośrednio do słuchacz. W 
danym momencie może być słyszany tylko jeden mówca, jednakże w trakcie pauzy głos innego mówcy może być przekazany.
Wszystko bez przekazywania mikrofonu kolejnej osobie.

www.eschooldesk.com
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•	Po połączeniu mikrofonów z urządzeniem Roger Pen należy pamiętać, że będą one działały wyłącznie gdy Roger 
Pen będzie włączony. Aby przerwać to połączenie wykorzystaj funkcję NewNet mikrofonu (patrz instrukcja 
użytkowania). 

•	Możliwe jest dołączenie 9 urządzeń Roger Pen i/lub Clip-On Mic do głównego mikrofonu Roger Pen

•	Oznaczenie mikrofonu Roger Clip-On Mic gwiazdką pomoże Ci zapamiętać, który mikrofon jest głównym.
•	Po połączeniu innych mikrofonów z Roger Clip-On Mic, mogą one być używane tylko jeśli główny jest włączony  

Roger Clip-On Mic. Aby przerwać to połączenie wykorzystaj funkcję NewNet mikrofonu (patrz instrukcja użytkowania). 
•	Jeśli w grupie mikrofonów dostępny jest Roger Pen zaleca się, aby to on był mikrofonem głównym

0-10 cm 


