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Gratulerar till ditt val av Roger Mixer (LS) från Phonak. 
Roger Mixer är en stationär Roger-mottagare med möj-
lighet att mixa två separata Roger-nätverk. LS-versionen 
har även en integrerad slingförstärkare för anslutning till 
rumsslinga. 

Roger Mixer (LS) är en schweizisk premiumkvalitetspro-
dukt som utvecklats av Phonak, världens ledande hörsel-
hälsovårdsföretag.

1. Välkommen
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Läs denna bruksanvisning noggrant för att lära dig att ut-
nyttja alla möjligheterna med Roger Mixer (LS).

Kontakta Phonaks lokala supportcenter om du har några 
frågor.

Phonak – life is on  www.phonak.se



2.1 I kartongen

 S Hörlurar (LS)
 S Torxnyckel T10
 S micro-USB-kabel
 S Bruksanvisning för slingförstärkare
 S Borrmall

2. Lär känna Roger Mixer (LS)
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2.2 Hur Roger Mixer (LS) fungerar

Med Roger Mixer LS kan ljudet från två Roger-nätverk 
mixas med annan kabelansluten ljudkälla och sändas till 
klassrummets fasta slingsystem och/eller högtalarsystem. 
Roger Mixer finns även i en version utan integrerad sling-
förstärkare, vilken ger mixat ljud i klassrummet via hög-
talarna/ljudutjämningssystemet.

Ett typiskt användningsfall består av en Roger 
Touchscreen Mic kopplad till kanal 1 och en andra Roger 
Touchscreen Mic i ett nätverk med Roger Pass-around 
Mic ansluten till kanal 2. På så vis kan tal från två lärare 
samt elever tas upp och sändas samtidigt. Det mixade lju-
det tas sedan ut på en rumsslinga och/eller ljudutjäm-
ningssystem.
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2.3 Beskrivning av produkten

Roger Mixer (LS)

cd f

g
h
i

a

b

j

a På/av Kanal 1/2
b Funktionsindikator 

kanal 1/2
c Slingterminaler*
d Line out Flat
e Line out Speech
f Monitorutgång*
g Funktionsindikator 

slingförstärkare*
h Line in
i Line thru
j Låsfäste
k Gummibussning

*Endast Roger Mixer LS

k

e
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2.4 Indikatorljus för Roger Mixer kanaler

Indikatorljus Betydelse

MAX

Kanalen är avstängd

MAX

Standarddriftsläge

MAX

Roger-mikrofonen är av eller utom räckvidd

MAX

Roger-mikrofonen är i tyst läge
MAX Volymen justeras +/-MAX

Programvaruuppdatering
MAX

Kontakta teknisk support för Roger
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3.1 Montering

Roger Mixer kan monteras stående eller upphängd på 
vägg.

Väggmontage:
Produkten monteras på vägg med hjälp av nyckelhålen på 
baksidan. Använd bifogad borrmall för rätt skruvavtånd. 
Undvik olyckor genom att använda låsfästet (j) för att 
säkra produkten i väggen.

1. Använd borrmallen för att märka ut de övre skruvhålen.

2. Borra och fäst de övre i skruvarna.

3. Häng upp Roger Mixer i skruvarna.

4. Märk ut platsen för låsfästet.

5. Borra och fäst Roger Mixer i låsfästet.

 Var noga med att använda skruv och plugg som klarar 
belastningen.

3. Komma igång
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Stående montage:
Placera produkten på ett plant underlag i exempelvis ett skåp. 

3.2 Anslutning av kringutrustning

Anslutningar för kringutrustning är dold bakom täckplat-
torna på enhetens sidor.

Anslutning av rumsslinga (endast LS):
6. Avlägsna täckplattan på enhetens högra sida genom 

att lossa skruvarna (Torx 10).

7. Trä slingkablaget genom gummibussningen (k).

8. Anslut befintlig rumsslinga till slingterminalerna (c). 
Se separat guide för slingförstärkaren.

9. Montera tillbaka täckplattan.
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Anslutning av ljudutjämningssystem:
Roger Mixer har två linjeutgångar som är lämpliga för 
anslutning till ljudutjämningsystem:  

 S Flat (d) ger ett opåverkat ljud lämplig för högtalare 
med inbyggd betoning av talområdet.

 S Speech (e) ger betoning på talområdet för ökad 
taltydlighet. 

1. Avlägsna täckplattan på enhetens högra sida genom 
att lossa skruvarna (Torx 10).

2. Anslut en 3,5mm stereokablage till önskad linjeutgång.

3. Trä kablaget genom gummibussningen (k).

4. Anslut andra änden av kablaget till linjeingången på 
ljudutjämningssystemet.

5. Montera tillbaka täckplattan

 Vid anslutning av Roger Dynamic SoundField ska  
utgången märkt Speech användas.
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Anslutning av PA-system:
1. Anslut PA-system till Line thru (i).  

 
Line thru skickar endast ut Line in-ljudet och låter dig 
använda PA-systemet för ex. musik oberoende av even-
tuellt ljudutjämningssystem.

2. Anslut ingående ljudkälla till Line in (h).

3.3 Slå på och stänga av

Slå på:
1. Starta produkten genom att ansluta strömkabeln till 

vägguttaget. 

2. Starta respektive kanal genom att trycka in dess på/av 
knapp (a) tills indikatorn (b) lyser blått. 

Stänga av:
Stäng av produkten genom att dra ut kabeln ur väggen.
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3.4 Ansluta Roger Touchscreen Mic

Roger Mixer har två inbyggda Roger kanaler som vardera 
kan anslutas till en Roger Touchscreen Mic. På så vis kan 
två Roger-system mixas ihop och höras samtidigt via ett 
högtalar- eller slingsystem. 

1. Stäng av den kanal som inte ska anslutas genom att 
hålla inne dess på/av-knapp (b) i två sekunder tills  
indikatorn (a) lyser rött. 

2. Håll mikrofonen som ska anslutas inom 10 cm från den 
aktiva kanalen och tryck på Anslut.

Upprepa från steg 1. för andra kanalen.

 Tänk på att avlägsna eller stänga av Roger-utrustning 
som inte ska anslutas.
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3.5 Justering av slingförstärkare (endast LS)

Slingförstärkarens kontroller är dolda bakom en halv-
genomskinlig täckplatta.

1. Avlägsna täckplattorna på enhetens sidor genom att 
lossa skruvarna (Torx 10).

2. Justera slingförstärkaren enligt den separata guiden för 
slingförstärkaren.

3. Montera tillbaka täckplattorna.
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Roger Mixer är helt automatisk och kräver inga löpande 
inställningar vid användning. Se dock till att de kanaler 
du vill använda lyser blått genom att trycka på dess av/på 
knapp.  

Nivån på respektive kanal går att finjustera genom att 
använda SoundFieldmenyn i den Roger Touchscreen Mic 
som är ansluten till kanalen.

4. Använda Roger Mixer (LS)
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Mest trolig orsak Lösning
Roger Touchscreen Mic ansluter inte till rätt Rogerenhet

 JEn annan Rogerenhet är för 
nära Roger Touchscreen Mic

 JStäng av Rogerenheter som 
inte ska anslutas

Jag kan bara höra en Roger Touchscreen Mic åt gången
 JBåda kanalerna är anslutna till 
samma mikrofon

 J  Se till att varje Roger 
Touchscreen mic är ansluten 
till varsin kanal

Jag kan inte höra talarens röst trots att Roger Mixer är på
 JMikrofonljudet har dämpats

 JAktuell kanal är inte på

 JKontrollera funktionsindikatorn på 
Roger Touchscreen Mic - om den 
blinkar rött, tryck på tyst-knappen.

 J Tryck in på/av-knappen på den 
kanal som lyser rött tills dess 
funktionsindikator lyser blått.

Jag förlorar ljudsignalen hela tiden
 JAvståndet mellan Roger- 
mikrofonen och Roger Mixer är 
för stort

 JDet finns hinder mellan dig och 
Roger Mixer

 JGå närmare Roger Mixer

 JSe till att du kan se Roger 
Mixer (synfält)

Volymen från den anslutna multimediaenheten är för låg
 JFelaktiga volyminställningar  JHöj volymen på ljudkällan

5. Felsökning
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Mest trolig orsak Lösning
En eller båda av kanalernas funktionsindikatorer blinkar blått

 JRoger Touchscreen Mic är inte 
ansluten

 JRoger Touchscreen Mic är i 
gruppläge

 JAnslut Roger Touchscreen Mic 
till Roger Mixer

 J Lyft upp Roger Touchscreen 
Mic från bordet

Jag får tjutande rundgång när jag använder högtalare
 JVolymen är för hög

 JMikrofonen är för nära hög-
talaren

 JSänk högtalarens volym

 JFlytta mikrofonen från hög-
talaren
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6. Viktig information

6.1 Viktig säkerhetsinformation

 Läs informationen på följande sidor innan du använ-
der Phonak-enheten.

  Symbolen på produkten eller emballaget anger den 
inte får kasseras med hushållsavfall. Ni ansvarar för 
att er avfallsutrustning bortskaffas med andra medel 
än den kommunala avfallshanteringen. Korrekt bort-
skaffning av den gamla enheten förebygger miljö- och 
personskador.
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6.2 Varningar

 Förvara enheten utom räckhåll för barn under 3 år.

 Enheten kan skadas om du försöker öppna den. Kon-
takta återförsäljare om det uppstår problem som inte 
kan lösas via åtgärderna i avsnittet Felsökning i den 
här bruksanvisningen.

 Enheten bör endast repareras av en auktoriserad ser-
viceverkstad. Det är inte tillåtet att utföra ändringar 
eller modifieringar på enheten om dessa inte uttryck-
ligen godkänts av Phonak.

 Kassera elektroniskt avfall i enlighet med lokala be-
stämmelser.

 Extern utrustning ska bara anslutas om den har testats 
i enlighet med motsvarande IECXXXXX-standarder.

 Använd bara tillbehör som är godkända av Phonak AG.
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6.3 Produktsäkerhetsinformation

 Skydda enheten från stötar och vibrationer.

 Utsätt inte din enhet för temperaturer och fuktighet 
över eller under de rekommenderade förhållanden 
som anges i denna bruksanvisning.

 Rengör enheten med en fuktig trasa. Använd aldrig 
rengöringsmedel (tvättmedel, tvål osv.) eller alkohol 
och andra lösningsmedel för att rengöra enheten.

 Anslut inte en USB- eller ljudkabel som är över 3 meter 
lång till din enhet.

 Tvinga inte in sladdar och liknande när du ansluter 
din enhet.

 Om enheten har tappats eller skadats, har en skadad 
kabel eller ett skadat uttag, eller har tappats i vätska 
ska du sluta använda din enhet och kontakta din åter-
försäljare.
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Med CE-symbolen intygar Comfort 
Audio AB att denna Phonak-produkt 
uppfyller alla viktiga krav och andra 
relevanta föreskrifter i direktivet 
1999/5/EG samt 93/42/EEC.

Denna symbol anger att det är viktigt 
att användaren läser och följer rele-
vant information i sin bruksanvisning.

Denna symbol anger att det är viktigt 
att användaren uppmärksammar rele-
vanta varningar i sin bruksanvisning.

Viktig information för hantering och 
produktsäkerhet.

7. Information och symbolför-
klaring 
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Denna enhet är konstruerad för att 
fungera felfritt utan restriktioner vid 
avsedd användning, om inte annat 
anges i denna bruksavisning.

Användnings-
föreskrifter

Driftstemperatur: 0° till +35° 
Celsius (+32° till +104° Fahrenheit). 
Förvarings temperatur: -10° till +60 
Celsius (+14° till +140° Fahrenheit).

Klass II-utrustning 
 

Anger tillverkaren av den medicinska 
enheten, enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
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Symbolen med en överkorsad soptun-
na betyder att denna produkt inte ska 
behandlas som hushållsavfall. Lämna 
in din gamla eller oanvända enhet på 
återvinningscentralen för elektroniskt 
avfall, eller återlämna din enhet till 
audionomen, när du inte har bruk 
för den längre. Rätt avfallshantering 
skyddar miljön och hälsan.

Ljudingång

Ljudutgång
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www.phonak.com

Comfort Audio AB
Olofsdalsvägen 40
SE-302 41 Halmstad
Sweden
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