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Gratulerar till ditt val av Roger Table Mic från Phonak. 
Roger Table Mic är en trådlös mikrofon för fullt 
deltagande i små och stora möten. Du placerar den bara 
på bordet. Ord som sägs i bakgrunden av mötesdeltagarna 
urskiljs och bakgrundsbullret dämpas. Med sin diskreta 
design smälter den obemärkt in med resten av 
mötesutrustningen.

Roger Table Mic är en schweizisk 
premiumkvalitetsprodukt som utvecklats av Phonak, 
världens ledande hörselhälsovårdsföretag.

1. Välkommen
Läs denna bruksanvisning noggrant för att lära dig att 
utnyttja alla möjligheterna med Roger Table Mic.

Kontakta din audionom eller Phonaks lokala 
supportcenter om du har några frågor.

Phonak – life is on www.phonak.com



2.1 I kartongen

2. Lära känna Roger Table Mic

1 eller 2 Roger Table 
Mic

Mjukt etui

Fjärrkontroll Nätadapter med lands-
specifik adapter och 

laddningskabel

Snabbstartsguide 

Ljudkabel RCA/Cinch-adapter
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2.2 Hur Roger Table Mic fungerar

Roger Table Mic överför mötesdeltagarnas röster direkt 
till dina öron. Systemet består av tre huvudsakliga delar: 
hörapparat, Roger-mottagare och en (eller flera) Roger 
Table Mic.

Roger Table Mic och din hörapparat fungerar vanligtvis 
inom ett område på upp till 20 meter. Observera att 
folksamlingar och väggar kan minska avståndet. Du får 
bäst räckvidd när du kan se Roger Table Mic (dvs att den 
är i ditt synfält).

TalareLyssnare

Roger Table 
Mic

Hörapparat med 
Roger-mottagare
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2.3 Beskrivning av produkten

Roger Table Mic

Fjärrkontroll

c
b
a a Indikatorlampa

b Ljud på
c Ljud av
d Skruv
e Batterilucka

2.4 Indikatorlampor

Indikatorlampa Innebörd
Är på
Är av
Ljudingång upptäckt
Mikrofon/ljudingång i tyst läge
Laddar
Fulladdad
Låg batterinivå - ladda Roger Table Mic
Roger Table Mic har tappat anslutningen 
till den/de andra Roger-mikrofonen/
mikrofonerna. Tryck på anslut-knappen

 för att initiera nätverket igen.

e
c
d

a a Indikatorlampa
b Mikrofoner
c På / Av / Dämpa
d Anslut
e Laddningsingång 
f Ljudingång

f

b

d
e
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3.1 Anslutning av nätadapter

Nätadaptern levereras med en adapter för ditt land. För 
att ladda din enhet måste du först ansluta rätt adapter 
till nätadaptern.

1.  Välj den nätadapter som används i ditt land.

2. Sätt i adapterns övre (runda) hörn i nätadapterns övre 
hörn.

3. Tryck in adapterns nedre ände för att få 
den helt på plats.

2.

USA EU UK

3.

AUS

3. Komma igång

Avlägsna / Ändra:
1. Dra tillbaka fliken på nätadaptern.

2. Avlägsna adaptern genom att dra den 
försiktigt uppåt.
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3.2 Ladda Roger Table Mic

Roger Table Mic innehåller 
ett inbyggt 
litiumpolymerbatteri med 
snabbladdningsfunktion.

För att ladda Roger Table Mic, anslut den medföljande 
laddaren. Indikatorlampan blir orange för att indikera att 
den laddas.

Ett tomt batteri laddas fullt på omkring 2 timmar. 
Batteriet är fulladdat när indikatorn lyser med ett fast, 
grönt sken.

 Låt Roger Table Mic laddas i minst två timmar första 
gången du laddar den, även om batteriindikatorn inte 
lyser eller börjar lysa grönt tidigare.

1. Anslut laddningskabelns mindre ände (mikro-USB) till 
Roger Table Mic.

2. Anslut laddningskabelns större ände (USB) till nätadap-
tern.

3. Anslut nätadaptern till ett lättillgängligt eluttag. 
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 Du kan också ladda Roger Table Mic genom att ansluta 
den till datorns USB-port med hjälp av den medföljande 
laddningskabeln.

Indikatorlampa (batteristatus)
Indikatorlampa Innebörd

Laddar
Fulladdad
Låg batterinivå - ladda Roger Table Mic. 
Du kommer även att höra pip i din 
hörapparat. 

3.3 Inställning av fjärrkontrollen

Vid leverans skyddas fjärrkontrollens batteri av en 
plastflik.

Ta bort plastfliken från batteriet för att aktivera 
fjärrkontrollen

3.4 Slå på eller stänga av

För att slå på Roger Table Mic, tryck in på/av-knappen  i 
en sekund tills dess att indikatorlampan lyser grönt.

Indikatorlampa (slå på)
Indikatorlampa Innebörd

Startar
Är på
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3.5 Använda Roger-mottagare

Använda Roger MyLink
Om din Roger-mottagare är 
en Roger MyLink, slå på Roger 
MyLink och häng den runt 
halsen.  
Se till att din hörapparat är 
inställd på läget T/MT/ T-spole. 

Bruksanvisningen för Roger MyLink ger mer detaljerad 
information om hur du använder Roger MyLink. 

Använda Roger-mottagare fästa på din hörapparat
Om du har Roger-mottagare som fäster direkt på din 
hörapparat, se till att dessa är 
korrekt fästa och att 
hörapparaten är inställd på sitt 
Roger-/FM-/DAI-/EXT-/AUX-
program. 

3.6 Ansluta en mottagare

Din audionom kanske redan har anslutit Roger Table Mic 
till din hörapparat. Om så inte är fallet, anslut 
mottagaren till Roger Table Mic enligt följande:

1. Kontrollera att Roger Table Mic och Roger-mottagaren är på. 

2. Håll Roger Table Mic inom 10 cm från Roger-mottagaren. 

3. Tryck på anslut-knappen  på Roger Table Mic. 

Indikatorlampan lyser grönt i två sekunder, vilket 
bekräftar att enheterna är anslutna. 

0-10 cm
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4. Gör om steg 2 och 3 för att ansluta en andra mottagare.

 Du kan ansluta ett obegränsat antal Roger-mottagare 
till din Roger Table Mic.

Indikatorlampa (anslutningsstatus)
När du har tryckt på anslut-knappen  kan följande 
återkoppling ges av indikatorlampan:

Indikatorlampa Innebörd

Uppkoppling
Uppkopplingen lyckades - Roger-
mottagaren är ansluten till Roger Table 
Mic.
Roger Table Mic kunde inte hitta någon 
Roger-mottagare. Flytta Roger Table 
Mic närmare Roger-mottagaren och se 
till att Roger-mottagaren är på. Försök 
sedan ansluta igen.
Roger-mottagaren är inte kompatibel 
med Roger Table Mic. 

3.7 Ansluta fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen ansluts till Roger Table Mic på fabriken. 
Om det behövs kan du ansluta fjärrkontrollen till flera 
Roger Table Mic-enheter.

1. Håll inne valfri knapp på fjärrkontrollen.

2. Starta Roger Table Mic genom att trycka in på/av 
-knappen.

Roger Table Mic blinkar lila fyra gånger för att indikera 
att uppkopplingen lyckades.

3. Släpp knappen på fjärrkontrollen.

Indikatorlampa (anslutningsstatus)
När fjärrkontrollen har anslutits kan indikatorlampan ge 
följande återkoppling:

Indikatorlampa Innebörd
Anslutningen av fjärrkontrollen 
lyckades.
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Roger Table Mic är en flexibel, intelligent produkt. Den 
upptäcker vilken situation du befinner dig i och anpassar 
ljudbearbetningsinställningarna automatiskt för att ge 
dig bästa möjliga talförståelse. 

Placera Roger Table Mic mitt på bordet för att lyssna på 
en grupp människor.

 För bästa taluppfattning, undvik att placera Roger 
Table Mic nära bullerkällor såsom projektorer och 
bärbara datorer. 

4. Använda Roger Table Mic

4.1 Ansluta till multimediaenheter

Du kan ansluta Roger Table Mic till en ljudkälla, som 
exempelvis en konferenstelefon, surfplatta eller dator, om 
du vill höra dess ljudsignal direkt i dina 
hörapparater. 

1. Anslut ena änden av den 
medföljande ljudkabeln till aux-
ingången på Roger Table Mic.

2. Anslut den andra änden 
till ljudkällans 
ljudutgång.

 När du har aktiverat multimediaenhe-
tens ljudsignal kommer Roger Table 
Mic att upptäcka dess signal och däm-
pa sin egen mikrofon. 



0-10 cm
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Indikatorlampan lyser grönt i två sekunder på båda 
mikrofonerna, vilket indikerar att anslutningen lyckades.

 Det går att ansluta upp till 10 andra Roger-mikrofo-
ner till din Roger Table Mic.

 Om du vill ansluta en Roger Pen till Roger Table Mic, 
tryck på anslut-knappen på Roger Pen istället för på 
Roger Table Mic.

   5. Lägga till ytterligare mikrofoner
Roger-tekniken låter dig använda flera mikrofoner 
parallellt genom att ansluta ytterligare Roger-mikrofoner.

5.1 Anslut

Följ dessa steg för att ansluta en annan mikrofon till din 
Roger Table Mic: 

1. Slå på båda mikrofoner.

2. Håll mikrofonerna intill varandra (inom 10 cm).

3. Tryck på anslut-knappen  på Roger Table Mic.
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Indikatorlampa (anslutningsstatus)
När du har tryckt på anslut-knappen  kanföljande 
återkoppling ges av indikatorlampan:

Indikatorlampa Innebörd
Anslutningen lyckades - den andra 
Roger-mikrofonen är nu ansluten till 
Roger Table Mic.
Roger Table Mic kunde inte hitta någon 
annan Roger-mikrofon. Flytta Roger Table 
Mic närmare den andra Roger-mikrofonen 
och se till att båda Roger-mikrofonerna är 
på. Försök sedan ansluta igen.
Den andra Roger-mikrofonen är inte 
kompatibel med Roger Table Mic. Gör en 
programvaruuppdatering med hjälp av 
Roger Upgrader eller kontakta din 
audionom.

   
5.2 Använda ytterligare mikrofoner

Ytterligare Roger Table Mic-enheter placeras så att du 
kan höra personer som sitter runt bordet. Ge eventuella 
bärbara Roger-mikrofoner till dina talare. Se till att de 
bärs korrekt (pekar på munnen och inom 20 cm). 

Roger-mikrofonerna upptäcker automatiskt när någon 
talar och sänder därefter direkt rösten till dina 
höapparater. 

Om talare som bär en mikrofon tillfälligt vill lämna 
gruppen ska de dämpa mikrofonen genom att trycka in 
på/av -knappen.
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 Om det är något problem med nätverket, tryck på 
anslut-knappen  på en av mikrofonerna för att in-
itiera nätverket igen. 

Indikatorlampa (flera mikrofoner-status)
När flera Roger-mikrofoner används kan indikatorlampan 
ge följande återkoppling:

Indikatorlampa Innebörd
Roger-mikrofonen har dämpats. Slå på 
ljudet genom att trycka in på/av-knappen 

 eller ljud på-knappen på fjärrkontrollen.
Roger Table Mic har tappat anslutningen 
till den/de andra Roger-mikrofonen/
mikrofonerna. Tryck på anslut-knappen

 för att initiera nätverket igen.

6. Specialfunktioner

6.1 Ljud av

Att stänga av ljudet på 
mikrofonen är speciellt 
användbart vid mötespauser 
eller när du vill fokusera på 
en presentatör utan att 
störas av sidosamtal från 
andra deltagare.

1. Tryck in på/av-knappen  eller 
ljud av-knappen på fjärrkontrollen för att stänga av ljudet 
på mikrofonen eller ljudingången på Roger Table Mic.

Indikatorlampan lyser med ett stadigt lila sken när 
mikrofonen är dämpad.

2. Tryck in på/av-knappen eller ljud av-knappen på 
fjärrkontrollen igen för att återaktivera mikrofonen 
eller ljudingången på Roger Table Mic.

Indikatorlampa (tyst)
Indikatorlampa Innebär

Mikrofon/ljudingång i tyst läge
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Mest troliga orsak(er) Lösning(ar)
Jag kan inte slå på Roger Table Mic

 JBatteriet är urladdat  J Ladda Roger Table Mic i minst 
två timmar

Jag kan inte förstå talaren
 JMikrofonen är inte korrekt 
placerad

 JMikrofonöppningarna täcks av 
smuts eller något objekt

 J  Flytta Roger Table Mic närmare 
personen som talar

 J  Se till att mikrofonöppningarna 
inte täcks av smuts eller något 
objekt

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

 JDin hörapparat är inte inställd 
på rätt program

 JDina Roger-mottagare är inte 
anslutna till Roger Table Mic

 J  Roger Table Mic var del av ett 
nätverk

 JKontrollera indikatorlampan - 
om den är lila, tryck in på/av-
knappen för att aktivera 
mikrofonerna

 JKontrollera att din hörapparat är 
inställd på rätt program (Roger / 
FM / DAI / EXT / AUX)

 JHåll Roger Table Mic nära var 
och en av Roger-mottagarna 
och tryck på anslut-knappen

 J Tryck på anslut-knappen på 
Roger Table Mic

7. Felsökning

6.2 Koppla bort Roger-enheter (NewNet)

För att koppla bort Roger 
Table Mic från anslutna 
mottagare eller andra 
Roger-mikrofoner, håll 
inne anslut-knappen  i 
7 sekunder.  
Indikatorlampan blir 
orange när Roger Table 
Mic har kopplats bort från 
alla anslutna enheter. 

Du kan nu börja ansluta Roger-mottagare eller Roger-
mikrofoner till Roger Table Mic igen.

Återställ
Om Roger Table Mic slutar svara på kommandon kan du 
återställa den genom att trycka in på/av-knappen  och 
anslut-knappen  samtidigt i 10 sekunder.
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Mest troliga orsak(er) Lösning(ar)
Roger Table Mic har slutat fungera

 JProblem med programvaran  JStarta om Roger Table Mic ge-
nom att trycka in på/av-knappen 
och anslut-knappen samtidigt

Jag kan inte ansluta till min Roger Table Mic med en annan 
Roger-mikrofon

 JMikrofonen är inte på

 JMikrofonen är inte tillräckligt 
nära

 JMIkrofonens nätverk fungerar 
inte

 JDet finns en programvaru-
inkompabilitet

 JKontrollera att alla enheter är på

 JFlytta mikrofonen närmare 
Roger Table Mic

 J Tryck på anslut-knappen på en 
mikrofon för att initiera nät-
verket igen

 JUppgradera alla dina Roger-
mikrofoner med hjälp av Roger 
Upgrader på Phonaks hemsida 
eller kontakta din lokala Pho-
nak-återförsäljare. 

Fjärrkontrollen svarar inte
 JBatteriet är urladdat  JByt ut batteriet (typ CR2032)

Mest troliga orsak(er) Lösning(ar)
Jag förlorar ljudsignalen hela tiden

 JAvståndet mellan Roger Table 
Mic och Roger-mottagare är 
för stort

 JDet finns hinder mellan dig och 
Roger Table Mic

 JGå närmare Roger Table Mic

 JSe till att du kan se Roger 
Table Mic (synfält)

Volymen på min multimediaenhet är för låg
 JFelaktiga volyminställningar  JHöj volymen på ljudkällan

Jag kan inte höra min multimediaenhet
 J Ljudkällan har dämpats

 JRoger Table Mic har dämpats

 JRoger Table Mic använder ljud-
kabeln men är inte på

 JSlå på ljudet på ljudkällan

 JSlå på ljudet på Roger  
Table Mic

 JSlå på Roger Table Mic för att 
lyssna på ljudkällan via ljudkabeln

Roger Table Mic är på men lampan blinkar i blått
 JRoger Table Mic var del av ett 
nätverk

 J Tryck på anslut-knappen på 
Roger Table Mic

Roger Table Mic-enhetens lampa blinkar i rött (dubbel blinkning)
 JBatteriets laddningsnivå är låg  J Ladda Roger Table Mic så snart 

som möjligt
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8.2 Varningar

 Förvara enheten utom räckhåll för barn under 3 år.

 Enheten kan skadas om du försöker öppna den. Kon-
takta din audionom 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.

 Använd inte enheten på platser där det är förbjudet 
att använda elektronisk utrustning. I tveksamma fall, 
rådfråga ansvarig person.

 Enheten får inte användas på flygplan om inte flyg-
personalen specifikt tillåter det.

8. Viktig information

8.1 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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8.3 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.

 Använd aldrig mikrovågsugn eller andra värmeappa-
rater för att torka enheten.

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

 Ladda bara upp din enhet med laddare från Phonak 
eller med stabiliserade laddare som ger 5VDC och 
≥500 mA.

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

 När enheten inte används ska den stängas av och 
förvaras på en säker plats.

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

 Använd bara tillbehör som är godkända av Phonak AG.

 Det finns risk för skador om du använder din enhets 
sladdar på ett vis som inte anses vara avsedd använd-
ning (t.ex. bära USB-sladdar runt halsen).

 När du använder maskiner ska du se till att inga delar 
av din enhet kan fastna i maskinen.

 Ladda inte enheten när du bär den på kroppen.

 Varning: elektrisk stöt. Koppla inte in kontakten direkt 
i ett eluttag. 

 Använd inte hörapparaten i explosiva områden (syre-
rika miljöer, gruvor eller industriområden med risk för 
explosioner).
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8.4 Annan viktig information 

 S Personer med pacemakers eller annan medicinsk ut-
rustning ska ALLTID rådfråga sin läkare eller tillverkaren 
av sin enhet INNAN de använder enheten. Användning 
av enheten med en pacemaker eller annan medicinsk 
utrustning ska ALLTID ske i enlighet med de säkerhets-
rekommendationer som ges av den läkare som är ansva-
rig för din pacemaker eller pacemakertillverkaren.

 S Enheten samlar in och lagrar interna tekniska data.  
En audionom kan läsa av dessa data för att kontrollera 
enheten, och även för att hjälpa dig använda enheten 
på rätt sätt.

 S Den digitala signal som skickas från enheten till en 
ansluten mottagare kan inte höras av andra enheter 
som inte finns i mikrofonens nätverk.

men kan till slut slitas ut. Batteriet får endast bytas 
av auktoriserad personal.

 Skydda enheten från fukt (bad, simning), värme (ele-
ment, bilens instrumentbräda) och direktkontakt med 
huden när du svettas (träning, sportutövande).

 Röntgenstrålning, undersökning med CT eller magnet-
kamera kan påverka korrekt funktion hos enheterna.

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

 Placera enheten i dockningsstationen enligt anvisningen. 
Felaktig insättning kan skada enheten.

 Skydda alla öppningar (mikrofoner, antenn, ljudingång 
och laddare) från smuts.

 Om enheten har tappats eller skadats, om den har 
överhettats under laddning, har en skadad kabel eller 
ett skadat uttag, eller har tappats i vätska ska du sluta 
använda din enhet och kontakta din audionom.

 Enheten har ett inbyggt laddningsbart batteri. Detta 
batteri kan laddas och laddas ur hundratals gånger, 
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9.3 Garantibegränsningar

Garantin täcker inte skador som beror på felaktigt 
handhavande eller felaktig skötsel, exponering för 
kemikalier, vatten eller för stor belastning. Skador, som 
orsakats av tredje part eller reparationer utförda av en ej 
auktoriserad serviceverkstad, upphäver garantin. Denna 
garanti gäller inte eventuella tjänster som utförts av en 
audionom på hörcentralen.

Serienummer: 

 
 
Inköpsdatum: 

Auktoriserad
audionom
(stämpel/signatur):

9. Service och garanti 

9.1 Nationell garanti

Fråga audionomen där du köpte din enhet om de 
garantivillkor som gäller i ditt land.

9.2 Internationell garanti

Phonak erbjuder ett års begränsad internationell garanti 
som gäller från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti 
täcker tillverknings- och materialdefekter. Garantin är 
endast giltig om inköpsbevis uppvisas.
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Denna enhet är konstruerad för att 
fungera felfritt utan restriktioner vid 
avsedd användning, om inte annat 
anges i denna bruksavisning.

Märkning som anger överensstämmelse 
med bestämmelserna i ”Australian EMC 
and Radiocommunications”.

Användnings-
föreskrifter

Driftstemperatur: 0° till +40° 
Celsius (+32° till +104° Fahrenheit). 
Förvarings temperatur: -10° till +60 
Celsius (+14° till +140° Fahrenheit).

Fuktnivå vid transport: Upp till 90 % 
(icke-kondenserande). 
Fuktnivå vid förvaring 0% till 70% om 
apparaten inte används. 

Lufttryck: 500 hPa och 1100 hPa. 

Med CE-symbolen intygar Phonak 
Communications AG att denna 
Phonak-produkt uppfyller alla viktiga 
krav och andra relevanta föreskrifter 
i direktivet 1999/5/EG.

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.

10. Information och symbolförk-
laring 
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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. 
Den här produkten har ett inbyggt 
batteri som inte kan bytas. 
Försök inte öppna produkten eller 
avlägsna batteriet, då detta kan 
orsaka personskada och/eller skada 
produkten. 
Kontakta närmaste återvinningsstation 
för borttagning av batteriet.


