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1. Hoş geldiniz 
 

Phonak'tan Roger Pen iN'i seçmiş olduğunuz için sizi tebrik 

ederiz. Bu evrensel, son teknoloji ürünü kablosuz mikrofon, 

işitme kaybı olan kişilerin yüksek gürültüde ve uzak mesafeden 

konuşmaları daha fazla anlamasını sağlar. Özel olarak 

düşünülerek tasarlanan Roger Pen iN, uyarlanabilir kablosuz 

iletişim, tam otomatik ayarlar, TV bağlantısı ve multimedya 

dinlemek için bir ses girişi sunar. Mikrofon ağındaki diğer Roger 

mikrofonlarıyla birlikte de kullanılabilir. 

 
Roger Pen iN, dünyanın önde gelen işitme sağlığı şirketi 

Phonak tarafından geliştirilmiş olan yüksek kaliteli bir 

İsviçre ürünüdür. 

Roger Pen iN tarafından sunulan tüm imkanlardan 

yararlanmak için lütfen bu Kullanım Kılavuzunu baştan 

sona okuyun. 

 
Eğer herhangi bir sorunuz varsa, lütfen işitme uzmanınıza 

ya da yerel Phonak destek merkezine danışın. 

 
Phonak – life is on www.phonak.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

http://www.phonak.com/


6 7  

2. Roger Pen iN'i tanıyın 

2.1  Kutu içeriği 

 

2.2 Roger Pen iN nasıl çalışır 

 
Roger Pen iN konuşmacının sesini doğrudan kulaklarınıza 

iletir. 

 
Roger Pen iN 

 

Saklama kabı 

Yerleştirme istasyonu 

 

 
Kordon 

Ülke adaptörü ve 
şarj kablosu ile 

güç kaynağı 

 
 
 

 

Ses kablosu 

Roger 
alıcılı      
işitme 
cihazı 

 
 
 
 
 

 
Dinleyici 

 
 
 
 
 
 

 
Roger Pen iN 

Konuşmacı 

 
 

 
mikro-USB ses 

kablosu (seyahat 
için uygun) 

 

 

TV veya HiFi için 
RCA / Cinch adaptörü 

yerleştirme istasyonu için 

 

 
 

Hızlı Kurulum Kılavuzu 

Roger Pen iN ve işitme cihazınız genellikle 10 metre / 33 fite 

kadar olan alanda çalışır. İnsan bedenlerinin ve duvarların bu 

mesafeyi azaltabileceğini unutmayın. Mümkün olan en uzak 

alan, Roger Pen iN'i görebildiğiniz yerdir (yani görüş 

hattınızdır). 
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2.3 Cihaz açıklamaları 2.4 Gösterge ışıkları (LED durumu) 
 

Roger Pen iN 
 

1 
3 

4 
5 
6 

 
 
 
 
 

2 

 

Yerleştirme istasyonu 

 

1 Gösterge ışığı (LED) 

2 Şarj ve ses girişi (mikro 

USB) 

3 Mikrofonlar 

4 Açma/Kapama/Sessiz 

5 Bağlantı 

6 Mikrofon modu değişikliği 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 Roger Pen iN yuvası 

2 Şarj cihazı girişi (mikro 
USB) 

3 Ses girişi (3,5 mm/ 

1/8 inç jak) 

Gösterge ışığı Anlamı  

  Açık  

  Kapanıyor  

  Kapanıyor  

  Ses girişi tespit edildi  

  Mikrofon /ses girişi sessizde  

  Şarj oluyor  

  Tam şarj olmuş  

Düşük pil seviyesi – Roger Pen iN'i şarj edin 

Etkin telefon görüşmesi 

Roger Pen iN diğer mikrofonlarla olan 

bağlantısını kaybetti. Ağı yeniden başlatmak 

  için bağlan düğmesine basın.  

1    

 

2    

3 



 

2. 
3. 

1. 

3. Başlarken 

3.1 Yerleştirme istasyonunu kurma 

 
Roger Pen iN yerleştirme istasyonu hem mikrofonu yeniden şarj 

etmek hem de bir TV veya diğer bir ses cihazından işitme 

cihazlarınıza ses iletmek için kullanılır (Roger Pen iN'in yerleştirme 

istasyonuna konulmuş olması gerekir). 

 
Güç kaynağını ayarlama 

 
1. Ülkenize uygun olan güç adaptörünü seçin. 

 

US EU UK AUS 
 

2. Adaptörün üst (yuvarlak) ucunu 

evrensel güç kaynağının üst 

tarafına yerleştirin. 

 
 

Çıkarma / Değiştirme: 

a. Evrensel güç kaynağındaki tırnağı 

geri çekin. 

b. Adaptörü çıkarmak için yavaşça 

yukarı çekin. 

c. 1. adıma geri dönün (yan tarafta). 

 
Güç kaynağını yerleştirme istasyonuna bağlama 

 
1. Yerleştirme istasyonunu TV / ses cihazının yanına yerleştirin 

ve şarj kablosunun küçük ucunu yerleştirme istasyonunun güç 

girişine bağlayın . 

 
2. Şarj cihazı kablosunun büyük ucunu evrensel güç 

kaynağına takın. 

 
3. Güç kaynağını kolayca erişilebilen bir prize takın. 

2. 

3. Adaptörün tabanını çıt sesi duyana dek 

ittirerek yerine oturtun. 
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3. 

b. 
a. 
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Yerleştirme istasyonunu TV / ses cihazına bağlama 
 

1.  Ses kablosunu 

yerleştirme istasyonunun 

ses girişine takın:  

 
2. Ses kablosunun diğer 

ucunu TV / ses 

cihazınızın kulaklık 

çıkışına bağlayın. 

 
Alternatif olarak, ses 

kablosunun diğer ucunu 

TV'nizin Cinch/RCA 

adaptörüne bağlayın. 

Kırmızı ve beyaz uçları 

televizyonunuzun üzerindeki 

eşleşen kırmızı ve beyaz 

çıkış soketlerine bağlayın. 

Ayrıca bir elektronik 

mağazasından veya Phonak 

bayinizden satın alınabilecek 

bir SCART adaptörüyle de 

bağlayabilirsiniz. 

 
Ses kablosunun diğer ucunu 

SCART adaptörüne bağlayın. 

 
Ardından SCART adaptörünü 

TV'nizdeki boş bir SCART 

çıkışına takın. 

 
TV'nizde analog ses çıkışı yoksa, dijital-analog dönüştürücüye 

ihtiyacınız vardır. Bu tür dönüştürücüler elektronik mağazalarında 

bulunabilir veya Phonak bayinizden satın alınabilir. 
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 Yerleştirme istasyonu televizyonunuzun kulaklık yuvasına 

takıldığında, ses seviyesini TV’nizin uzaktan kumandasıyla 

ayarlayabilirsiniz. 

 

 Bazı TVler jak kulaklık yuvasına takıldığında hoparlörlerini 

kapatmaktadır – yani diğer kişiler TV sesini duyamayacaktır. 

Bu gibi durumlarda, bir önceki sayfada açıklandığı gibi Cinch 

/ RCA veya SCART çıkışlarını kullanın. 

 

 Roger Pen iN yerleştirme istasyonu, ses kablosu kullanılarak 

MP3 çalar, PC veya HiFi sistemi gibi diğer ses cihazlarına da 

bağlanabilir. 

3.2 Roger Pen iN'i şarj etme 

 
Roger Pen iN'de hızlı şarj 

özelliğine sahip yerleşik 

dahili bir lityum polimer 

pil bulunur. 

 
Roger Pen iN'i şarj etmek için 

yerleştirme istasyonuna 

oturtun. Gösterge ışığı 

turuncuya döndüğünde şarj 

olduğunu gösterir. 

 
 Cihazı, gösterildiği gibi yerleştirme istasyonuna oturtun. 

Yanlış yerleştirme cihaza zarar verebilir. 

 
Boş bir pil yaklaşık 2 saat içinde maksimum şarj seviyesine 

ulaşacaktır. Gösterge ışığı sürekli yanan yeşil ışığa döndüğünde 

şarj tamamlanmış demektir. 
 

Roger Pen iN'i ilk kez şarj ederken, pil gösterge ışığı 

yanmasa bile veya daha önce yeşile dönse bile en az iki 

saat şarj edin. 
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Alternatif olarak, Roger Pen iN'i yerleştirme istasyonu olmadan da 

şarj edebilirsiniz. Bu seyahat ederken faydalı olabilir. 

 
Mikro USB kabloyu kullanma: 

 
1. Şarj kablosunun küçük ucunu (mikro USB) Roger Pen iN'e 

takın. 

 
2. Şarj cihazı kablosunun büyük ucunu (USB) güç kaynağına 

takın. 

 
3. Güç kaynağını kolayca erişilebilen bir prize takın. 

 Roger Pen iN'i ayrıca, Roger Pen iN'i bilgisayarınızın USB 

portlarından birine bağlamak için kullandığınız şarj 

kablosuyla da şarj edebilirsiniz. 

 
Şarj kablosunu bilgisayarınızın USB portuna ve yerleştirme 

istasyonuna aynı anda bağlarsanız, Roger Pen iN şarj 

olmayacaktır. 

Gösterge ışıkları (pil durumu) 

Gösterge ışığı Anlamı 

  Şarj oluyor  

Tam şarj olmuş 

Düşük pil seviyesi – Roger Pen iN'i şarj edin 

Bununla birlikte işitme cihazlarınızdan bip 

  sesleri duyacaksınız.  2. 

3. 

1. 
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3.3 Açma ve kapama 

 
Roger Pen iN'i açmak için, gösterge ışığı yeşile dönene kadar 

açma/kapama düğmesine  bir saniye boyunca basın. 

 
 

 

 
Gösterge ışığı (Açılıyor) 

 
Gösterge ışığı Anlamı  

 

3.4 Roger alıcılarını kullanma 

 
Roger MyLink'i kullanma 

Eğer Roger alıcınız bir Roger 

MyLink ise, Roger MyLink'inizi 

açın ve boynunuza asın. 

İşitme cihazlarınızın T / MT / T-

Coil moda ayarlandığından 

emin olun. 

 
Roger MyLink Kullanım Kılavuzu, Roger MyLink 

kullanımı hakkında daha detaylı bilgi sağlar. 

 
İşitme cihazlarınıza takılı Roger alıcılarını kullanma 

Doğrudan işitme cihazlarınıza 

bağlanan Roger alıcılarınız varsa, 

bunların doğru şekilde takıldığından 

ve her işitme cihazının Roger / FM / 

DAI / EXT / AUX programına 

ayarlandığından emin olun. 

 

Açılıyor 

  Açık  
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0-10 cm / 
0-4 inç 

3.5 Bir alıcı bağlama 

 
İşitme uzmanınız, Roger Pen iN cihazınızı zaten işitme 

cihazlarınıza bağlamış olabilir. Ancak bağlamamışsa, alıcınızı 

Roger Pen iN'e aşağıdaki şekilde bağlayın: 

 
1. Roger Pen iN ve Roger alıcısının her ikisinin de açık 

olduğundan emin olun. 

 
2. Roger Pen iN'i Roger alıcısının 10 cm / 4 inç kadar 

yakınında tutun. 

 
3. Roger Pen iN üzerindeki Bağlan    düğmesine basın. 

 

 

Bağlantının başarılı olduğunu onaylamak için gösterge ışığı iki 

saniye süreyle yeşil renkte yanar. 

 
4. İkinci bir alıcı bağlamak için 2. ve 3. adımları tekrarlayın. 

 
 Roger Pen iN'e sonsuz sayıda Roger alıcı bağlayabilirsiniz. 

 
Gösterge ışığı (bağlantı durumu) 

Bağlan düğmesine bastıktan sonra, gösterge ışığı aşağıdaki 

geribildirimde bulunabilir: 

 
Gösterge ışığı Anlamı  

Bağlanıyor 

Bağlantı başarılı oldu - Roger alıcınız Roger 

Pen iN'e bağlandı.  

Roger Pen iN bir Roger alıcısı bulamadı. 

Roger Pen iN'i Roger alıcınıza 

yaklaştırın ve Roger alıcınızın açık 

olduğundan emin olun. Ardından tekrar 

bağlamayı deneyin. 
 

Roger alıcısı, Roger Pen iN 

  ile uyumlu değil.  



22 23  

4. Roger Pen iN'i kullanma 

Roger Pen iN esnek, akıllı bir üründür. Hangi durumda 

olduğunuzu algılar ve konuşmaları mümkün olan en iyi şekilde 

anlamanızı sağlamak için mikrofon ayarlarını otomatik olarak 

uyarlar. 

 
Roger Pen iN'i aşağıdaki yöntemlerden biriyle kullanın: 

 
Konferans şekli 

Bir grup kişiyi dinlemek için Roger Pen iN'i bir masanın ortasına 

yerleştirin. 

 
 

Röportaj şekli 

Roger Pen iN'i elinizde tutun ve duymak istediğiniz kişiye doğru 

tutun. 
 

 
 Roger Pen iN'in doğrudan konuşmacının ağzına 

dönük olduğundan emin olun. 

 
 
 
 
 

 

 
  Bir restoran ya da yüksek sesin olduğu bir bar gibi gürültülü 

ortamlarda, Roger Pen iN cihazını duymak istediğiniz gerçek 

konuşmacının yönünde tutarsanız daha fazla fayda elde 

edersiniz. Daha fazla bilgi için sonraki bölüme de bakınız. 

Roger Pen iN'i elinizde tutarken, mikrofon 

açıklıklarını kapatmaktan kaçının. 



24 25  

Boyunda 

Roger Pen iN'i duymak istediğiniz hoparlörün konuşmacının 

boynuna asmak için kordonu (boyun askısını) kullanın. 

 

Roger Pen iN’in mikrofon modunu manuel olarak ayarlamayı 

tercih ederseniz, lütfen ‘Özel kullanım durumları / Manuel 

mikro telefon modları‘na (sayfa 30) bakın. 

4.1 Kordonu takma 

 
Kordonun plastik kısmını, tamamen yerine oturana dek (2.) 

Roger Pen iN’in klipsinin (1) üzerinde kaydırın. 

 
1. 

 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 

Kordonu çıkarmak için klipsinden çekerek çıkarın. 
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Boyuna asmak 

1. Mıknatısları çekip ayırarak 

kordonu açın. 

 
2. Roger Pen iN'i duymak istediğiniz 

konuşmacının boynuna asın ve 

kordonu kapatın. 

 
3.  Roger Pen iN'i ağza daha 

yaklaştırmak için kordonun 

uzunluğunu ayarlayın. Roger 

Pen iN ve ağız arasındaki 

mesafe 20 cm/8 inç'ten 

fazla olmamalıdır. 

 
4. Kabloyu boşluğa çekerek 

teli sabitleyin. 

4.2 Multimedya cihazlarına bağlanma 

 
Ses sinyalini doğrudan işitme cihazlarınızdan duymak için Roger 

Pen iN'i TV, tablet veya HiFi gibi bir ses kaynağına 

bağlayabilirsiniz. 

 
Yerleştirme istasyonu ile 

 Bağlantı istasyonunun açık olduğundan ve 

‘Başlarken’ (sayfa 12) bölümünde 

açıklandığı gibi ses kaynağınıza doğru 

bağlandığından emin olun. Roger Pen iN'i 

yerleştirme istasyonuna oturtun. 

Ses kaynağınızı açtıktan sonra, Roger Pen 

iN ses sinyalinin varlığını otomatik olarak 

algılar ve iletmeye başlar. 

 

 Yerleştirme istasyonu açık değilse, Roger Pen iN hala harici bir 

ses sinyali algılayabilir ve iletebilir. Roger Pen iN'i açmanız 

yeterli. 

 

 Roger Pen iN bir ses sinyali ilettiğinde mikrofonu 

sessize alınır. 

 
 
 

maks. 20 cm / 
8 inç 
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5. Özel fonksiyonlar 
 

Mikro USB ses kablosu ile 

Alternatif olarak, multimedya cihazınızı doğrudan 

Roger Pen iN'e bağlamak için kısa mikro USB ses kablosunu 

kullanabilirsiniz. 

 
1. Mikro USB ses kablosunun 

yuvarlak ucunu, multimedya 

cihazınızın kulaklık 

çıkışına takın. 2. 

2. Roger Pen iN'in 

yuvasına mikro veya 

USB kablosunun 1. 

dikdörtgen ucunu 

(mikro USB) takın. 

5.1 Sessiz 

 
 Roger Pen iN'in mikrofonunu veya ses 

girişini sessize almak için  

açma/kapama düğmesine sıkıca basın. 

Sessize alındığında, gösterge ışığı 

sürekli olarak mor renkte yanar. 

 
 

Roger Pen iN'in mikrofonunu 

veya ses girişini yeniden etkinleştirmek için 

açma/kapama düğmesine tekrar basın. 

 
 

Gösterge ışığı (Sessiz) 
 

 Ses sinyalini işitme cihazlarınıza Gösterge ışığı Anlamı 

iletmesi için Roger Pen iN açık 

olmalıdır. Multimedya cihazınızın ses 

sinyalini etkinleştirdikten sonra, Roger 

Pen iN bu sinyali algılar ve kendi 

mikrofonunu otomatik olarak sessize 

alır. 

  Mikrofon / ses girişi sessizde  
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Otomatik 

Kordon modu 
Röportaj 

modu 

Konferans 
modu 

5.2 Manuel mikrofon modları 

 
Otomatik olarak seçilen mikrofon modunu geçersiz kılmak 

istiyorsanız, bunu manuel olarak yapabilirsiniz. 

 
Roger Pen iN, mikrofon düğmesine sırasıyla basılarak erişilebilen 

üç adet manuel mikrofon moduna  sahiptir. 

 

 

Roger Pen'in mevcut manuel mikrofon modu, aşağıdaki 

gösterge ışıkları ile gösterilir: 

 
Gösterge ışığı    Anlamı  

Röportaj modu. Roger Pen iN'i 

belirli bir konuşmacıya doğrultarak 

dinlemek için bu modu seçin. 

Çevredeki gürültü ve etrafınızdaki diğer 

konuşmacıların sesleri azaltılacaktır. 

Konferans modu. Roger Pen iN'in her yerden 

ses almasını istiyorsanız bu modu seçin 

(örneğin bir masada oturan arkadaşlar). 
 

 Kordon modu. Belirli bir konuşmacıyı duymak 

istiyorsanız ve ortam gürültülü ise, 

konuşmacının Roger Pen iN'i boynuna takması 

en iyisidir. Roger Pen iN'i ağızlarının 

  20 cm / 8 inç kadar yakınında tutmalılardır.  

  Otomatik mod  
 

Eğer Roger Pen iN Kordon modundaysa ve mikrofona tekrar 

basarsanız, Roger Pen iN Otomatik moda geçecektir. 
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5.3 Roger cihazlarını ayırma (NewNet) Gösterge ışığı (Doğrulama modu) 
 

Roger Pen iN'i bağlı alıcılardan veya diğer 

Roger mikrofonlarından ayırmak için, 

Bağlan      

düğmesine 7 saniye 

basılı tutun. 

Roger Pen iN tüm bağlı 

cihazlardan ayrıldığında 

gösterge ışığı turuncu 

renkte yanar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
7 sn 

Gösterge ışığı    Anlamı  

  Doğrulama modu etkinleştirildi  

 
 Doğrulama modu, sadece Roger Pen iN açıldıktan 

sonraki 60 saniye boyunca etkinleştirilebilir. 

 

 Roger Pen iN kapatıldığında, Doğrulama modu otomatik 

olarak devre dışı bırakılır. 

Artık Roger alıcılarını veya Roger mikrofonlarını Roger Pen iN 

cihazınızla yeniden bağlamaya başlayabilirsiniz. 

 
5.4 Doğrulama modu (yalnızca işitme uzmanları için) 

 
Doğrulama modu, bir cihazı Roger POP'a (Roger Phonak Ofset 

Protokolü) göre ayarlamak için işitme uzmanları tarafından 

kullanılır. 

Doğrulama modunu etkinleştirmek için, üst üste 5 kez 

Bağlan          düğmesine basın. 

Yeniden başlatma 

Roger Pen iN komutlara yanıt vermeyi durdurursa, 

açma/kapama  ve Mic  düğmelerine 10 saniye boyunca 

basarak yeniden başlatabilirsiniz. 
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0-10 cm / 
0-4 inç 

6. Ek mikrofonlar ilave etme 

Roger teknolojisi, ek Roger mikrofonları bağlayarak paralel olarak 

birden fazla mikrofon kullanmanızı sağlar. 

 
6.1 Bağlantı 

 
Roger Pen iN'e başka bir mikrofon bağlamak için aşağıdaki 

adımları izleyin: 

 
1. Her iki mikrofonu da açın. 

 
2. İki mikrofonu birbirine yakın tutun (10 cm / 4 inç mesafe 

içinde). 

 
3.  Roger Pen iN'deki Bağlan          düğmesine basın. 

 

Her iki mikrofonun gösterge ışıkları, bağlantının başarılı olduğunu 

göstermek için iki saniye süreyle yeşil renge döner. 

 
 

  Roger Pen iN'e 10 adede kadar Roger mikrofonu 

eklemek mümkündür. 

İkinci Roger Pen iN'nin kordon modunda kilitli 

kalacağını ve konuşmacının ağzına 20 cm/8 inç 

uzaklıkta olması gerektiğini unutmayın. 

 
  Başka bir Roger Pen iN'i kendinizinkine bağlamak 

istiyorsanız, bağlanabilmek için önce ikinci Roger Pen iN'in 

Bluetooth'unu devre dışı bırakmanız gerekir. İkinci Roger Pen 

iN'in kordon modunda kilitli kalacağını ve konuşmacının 

ağzına 20 cm/8 inç uzaklıkta olması gerektiğini unutmayın. 

 
Roger Pen iN'i diğer mikrofonlardan ayırmak istiyorsanız, 

NewNet fonksiyonunu kullanın (bkz. Özel Fonksiyonlar, 

sayfa 32). 
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Gösterge ışığı (Bağlantı durumu) 

Bağlan düğmesine bastıktan sonra, gösterge ışığı aşağıdaki 

geribildirimde bulunabilir: 

 
Gösterge ışığı  Anlamı  

Bağlantı başarılı oldu - diğer Roger mikrofonu 

  Roger Pen iN’e bağlandı.   

 Roger Pen iN başka bir Roger mikrofonu 

bulamadı. Roger Pen iN cihazını diğer Roger 

mikrofonuna yaklaştırın ve her iki mikrofonun da 

açık olduğundan emin olun. Ardından tekrar 

Bağlamayı deneyin. 
 

Diğer Roger mikrofonu, Roger Pen iN 

cihazınızla uyumlu değil veya diğer Roger Pen 

iN’in Bluetooth’u hala etkin durumda. Lütfen 

Roger mikrofonlarınızın yazılımını güncelleyin 

veya ikinci Roger Pen iN'deki Bluetooth'u 

  devre dışı bırakın.  

6.2 Ek mikrofonlar kullanma 

 
Roger mikrofonlarını konuşmacılara verin. 

Düzgün takıldıklarından emin olun (ağza dönük ve 20 cm/8 inç 

mesafe içinde). Roger Pen iN cihazınız masaya yerleştirilebilir 

veya bir kişiye doğrultmak için elinizde tutulabilir. 

Roger mikrofonları, sesini anında işitme cihazlarınıza iletmeden 

önce arkadaşınızın veya eşinizin ne zaman konuştuğunu 

otomatik olarak algılar. 

Eğer bir konuşmacı gruptan geçici olarak ayrılmak isterse, 

açma/kapama  düğmesine sıkıca basarak mikrofonlarını 

sessize almalıdır. 
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 Bir kerede yalnızca bir konuşmacı duyulabilir. İki kişi aynı 

anda konuştuğunda ilk konuşan kişi duyulacaktır. Konuşmayı 

bıraktıklarında diğer konuşmacı duyulur. 

 

 Ağda bir sorun varsa, ağı yeniden başlatmak için 

mikrofonlardan birindeki bağlan düğmesine basın. 

Gösterge ışığı (çoklu mikrofon durumu) 

Birden fazla Roger mikrofon kullanırken, gösterge ışığı 

aşağıdaki geribildirimde bulunabilir: 

 
Gösterge ışığı  Anlamı 

  Otomatik mod  

Roger Pen iN kordon modunda kilitlidir. 

Konuşmacının Roger Pen iN'i boynuna takması 

en iyisidir. Roger Pen iN'i ağızlarının 20 cm / 8 

inç kadar yakınında tutmalılardır. 

Roger mikrofonunuz sessize alınmış. Açma/ 

Kapama  düğmesine basarak sesini açın. 

Roger Pen iN diğer mikrofonlarla olan 

bağlantısını kaybetti, ağı yeniden başlatmak için 

  bağlan düğmesine basın.  
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7. Sorun Giderme 
 
 

Sorun  Nedenler  Ne yapmalı 

Roger Pen iN'i açamıyorum  Pili bitik  Roger Pen iN'i en az iki saat şarj edin 

Konuşmacıyı anlayamıyorum  Mikrofon doğru şekilde 
yerleştirilmemiştir 

 Roger Pen iN'i konuşmacının ağzına yaklaştırın 

    Roger Pen iN'nin konuşmacının ağzına dönük olduğundan emin olun 

  Mikrofon açıklıkları parmak veya 
kıyafetle kapanmış 

 Mikrofon açıklıklarının parmakla, kıyafetle veya kirle kapanmamış 
olduğundan emin olun 

Roger Pen iN açık olmasına rağmen 
konuşmacının sesini duyamıyorum 

 Mikrofon sessize alınmıştır  Gösterge ışığını kontrol edin, mor ise mikrofonları etkinleştirmek için 
açma/kapama düğmesine kısa süreyle basın 

  İşitme cihazlarınız doğru programa 
ayarlanmamış 

 İşitme cihazlarınızın doğru programa ayarlandığından emin olun 
(Roger/FM/DAI/ EXT/AUX) 

  Roger alıcılarınız Roger Pen 
iN'e bağlı değil 

 Roger Pen iN'i her bir Roger alıcısına yakın tutun ve Bağlan düğmesine 
basın 

  Roger Pen iN bir ağın parçasıydı  Roger Pen iN üzerindeki Bağlan düğmesine basın 

Ses sinyalini sürekli kaybediyorum  Roger Pen iN ile Roger alıcısı 

arasında mesafe çok uzak 

 Roger Pen iN'e yaklaşın 

  Sizinle Roger Pen iN arasında 

engeller var 

 Roger Pen iN'i görebildiğinizden emin olun (görüş hattı) 

Multimedya cihazımın sesi çok 

az 

 Yanlış ses seviyesi ayarları  Ses kaynağınızın sesini yükseltin 
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Sorun  Nedenler  Ne yapmalı 

Multimedya cihazımı 

duyamıyorum 

 Ses kaynağı sessize alınmış  Ses kaynağının sesini açın 

 Roger Pen iN, mikro USB ses 

kablosu kullanıyor ancak 

açılmamış 

 Mikro USB ses kablosu ile ses kaynağını dinlemek için Roger Pen iN'i 

açın 

Roger Pen iN açık ancak ışığı mavi 

olarak yanıp sönüyor 

 Roger Pen iN bir ağın parçasıydı  Roger Pen iN üzerindeki bağlan düğmesine basın 

Roger Pen iN kırmızı olarak yanıp 

sönüyor (çift flaş) 

 Düşük pil şarjı  Roger Pen iN'i mümkün olan en kısa sürede şarj edin 

Roger Pen iN çalışmayı 

durdurdu 

 Yazılım sorunu  Açma/kapama, mikrofon, kabul et ve reddet düğmelerine aynı anda basarak 

Roger Pen iN'i yeniden başlatın 

Roger Pen iN'i başka bir Roger 

mikrofonuna bağlayamıyorum 

 Bir yazılım uyumsuzluğu var  Phonak web sitesinde bulunan Roger Upgrader'ı kullanarak tüm Roger 

mikrofonlarınızın sürümünü yükseltin veya yerel Phonak bayinize başvurun. 

Bir veya daha fazla ek mikrofondan 

gelen sinyali duyamıyorum 

 Mikrofon kapalı  Tüm mikrofonları açın 

 Mikrofon doğru şekilde 

yerleştirilmemiş 

 Roger mikrofonunun doğru bir şekilde takıldığından/ağza tutulduğundan 
emin olun 

 Mikrofon ağı bozuldu  Ağı yeniden başlatmak için bir mikrofon üzerindeki bağlan düğmesine sıkıca 

basın 

Roger Pen iN bilgisayarın / 
televizyonun yanında ve WiFi sinyal 
bağlantısı daha yavaş görünüyor 

 Roger Pen iN bilgisayar/TV'ye 

çok yakın ve WiFi yönlendiricisi 

bilgisayardan uzakta 

 Roger Pen iN'i bilgisayar/TV'den en az 1 metre uzağa yerleştirin 
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8. Uyumluluk bilgisi 
 

Avrupa: 

Uygunluk Beyanı 

Phonak Communications AG, bu ürünün 2014/53/EU Radyo 

Donanımı Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB 

Uygunluk Beyanının tam metni üreticiden ya da yerel 

Phonak temsilcisinden ya da www.phonak.com adresinden 

elde edilebilir 
 

Çalışma frekansı: 2400 – 2483.5 MHz 

Güç seviyesi: < 100 mW 

 

Avustralya/Yeni Zelanda: 

Bir cihazın Yeni Zelanda ve Avustralya'da yasal 

satış için yürürlükte bulunan Radyo Spektrum 

Yönetimi (RSM) ve Avustralya İletişim ve Medya 

Kurumu (ACMA) yasal düzenlemelerine uyumlu 

olduğunu gösterir. 

R-NZ uyum etiketi, Yeni Zelanda pazarında düzey 

A1 uyumluluğu kapsamında piyasaya sunulan 

telsiz ürünleri içindir. 

Duyuru 1: 

Bu cihaz, FCC Kuralları Bölüm 15 ve Kanada 

Endüstrisinin lisanstan muaf RSS standartlarına 

uygundur. Çalışma aşağıdaki iki koşula bağlıdır: 

1) bu cihaz parazite neden olmamalıdır ve 

2) bu cihaz, cihazın istenilmeyen bir şekilde çalışmasına 

sebep olabilecek girişim dahil olmak üzere, girişimleri 

kabul etmelidir. 

 

Duyuru 2: 

Bu cihazda yapılan Phonak Communications AG 

tarafından açıkça onaylanmayan değişiklikler veya 

modifikasyonlar, bu cihazı çalıştırmak için FCC yetkisini 

geçersiz kılabilir. 

 

Duyuru 3: 

Bu cihaz test edilmiş ve FCC Kuralları Bölüm 15 ve Kanada 

Endüstrisi ICES-003 uyarınca Sınıf B dijital cihaz limitlerine 

uyduğu tespit edilmiştir. 

Bu limitler, konut kurulumunda zararlı parazite karşı makul 

koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo 

frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir; talimatlara uygun 

olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo 

http://www.phonak.com/
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iletişiminde zararlı parazite neden olabilir. Bununla birlikte, 

belirli bir kurulumda parazite neden olmayacağına dair bir 

garanti bulunmamaktadır.  Cihazın radyo veya televizyon 

sinyal alımı için zararlı girişimlere sebep olması durumunda 

(bu durum cihazın kapatılıp açılması ile belirlenebilir), 

kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri ile girişimi düzeltmeye 

çalışması önerilir: 

 
– Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin. 

– Cihaz ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 

– Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden 

farklı bir devredeki bir prize bağlayın. 

– Yardım için satıcıya veya deneyimli bir 

radyo/TV teknisyenine danışın. 

 
Duyuru 4: 

Japon Radyo Kanunu Uyumluluğu. Ticareti Kanunu Uyumu. 

Bu cihaz, Japon Radyo Kanunu uyarınca verilir . 

Bu cihaz modifiye edilmemelidir (aksi takdirde, verilen 

atama numarası geçersiz hale gelir). 

 

Duyuru 5: 

FCC / Kanada Endüstrisi RF Radyasyona Maruz Kalma 

Beyanı Bu ekipman, kontrolsüz bir çevre için belirlenen FCC 

RF radyasyona maruz kalma sınırları ile uyumludur.  Bu 

verici, başka herhangi bir anten veya verici ile birlikte 

çalıştırılmamalıdır. 
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9.  Simgelerin bilgileri ve 
açıklaması 

 

CE sembolü Phonak Communications 

AG'nin bu ürün ile ilgili 2014/53/EU Radyo 

Donanımı Direktifi ile uyumlu olduğunu 

onaylamaktadır. 

Çalıştırma 

koşulları 
Cihaz, bu kullanım kılavuzlarında aksi 

belirtilmedikçe, amaçlandığı şekilde 

kullanılırsa sorun veya kısıtlama olmaksızın 

çalışacak şekilde tasarlanmıştır. 
 

  

 

Bu sembol, kullanıcının bu kullanıcı 

kılavuzlarındaki ilgili bilgileri okumasının ve 

dikkate almasının önemli olduğunu gösterir. 
 

 

Cihaz üreticisini gösterir. 

Nakliye ve depolama sırasında sıcaklık: 

-20° ila +60° Celsius (-4° ila +140° 

Fahrenheit). Sıcaklık çalışma: 0° ila 

+40° Celcius (+32° ila +104° 

Fahrenheit). 

 
 

 

 

Bu sembol, kullanıcının bu kullanım 

kılavuzundaki ilgili uyarılara dikkat 

etmesinin önemli olduğunu vurgular. 
 

 

Cihaz kullanımı ve ürün güvenliğine 

ilişkin önemli bilgi. 

 
 

Nakliye ve depolama sırasında nem: 

<%90 (yoğuşmasız). 

Nemli çalışma: <% 90 

(yoğuşmasız). 
 

 

 
 

Kuru tutun. 

Atmosfer basıncı: 200 hPa ila 1500 

hPa. 
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Ürünün veya ambalajının üzerindeki bu 

simge, cihazın diğer ev atıklarıyla birlikte 

atılmaması gerektiği anlamına gelir. Atık 

cihazınızı belediye atıklarından ayrı olarak 

imha etmek sizin sorumluluğunuzdadır. 

Eski cihazınızın doğru şekilde imha 

edilmesi gerek çevre gerekse insan 

sağlığı açısından potansiyel negatif 

sonuçların ortaya çıkmasının önüne 

geçecektir. Bu ürün dahili, değiştirilemez 

bir pile sahiptir. Yaralanmaya neden 

olabileceği ve ürüne zarar 

verebileceğinden ürünü açmaya veya pili 

çıkarmaya çalışmayın. Pilin çıkarılması 

için lütfen yerel geri dönüşüm tesisiyle 

iletişime geçin. 

 

10. Önemli güvenlik bilgileri 

 
Lütfen cihazınızı kullanmadan önce aşağıdaki sayfalarda yer 

alan bilgileri okuyun. 

 
10.1 Tehlike uyarıları 

 

Bu cihaz 36 aydan küçük çocuklara uygun değildir. 

Çocuklar tarafından yutulduğunda boğulmaya 

neden olabilecek küçük parçalar içerir. Çocukların, 

akli bozuklukları olan kişilerin ve ev hayvanlarının 

ulaşamayacağı yerde tutun. Yutulması durumunda 

derhal bir hekime veya hastaneye başvurun. 

 
Cihaz manyetik alanlar üretebilir. Roger Select iN'in 

İmplante Edilebilir Cihaz (ör. kalp pilleri, defibrilatörler, vb.) 

üzerinde bir etkisi olursa, Roger Select iN'i kullanmayı 

bırakın ve tavsiye için doktorunuz ve/veya İmplante 

edilebilir cihazın üreticisine başvurun. 
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Sadece işitme uzmanınız tarafından özel olarak 

programlanmış olan işitme cihazlarını kullanın. 

 
Elektrikli parçaları yerel yönetmeliklere uygun şekilde 

atın. 

 
Cihazların herhangi birinde Phonak Communications 

AG tarafından açıkça onaylanmayan değişikliklere 

veya modifikasyonlara izin verilmez. 

Cihazı, patlayıcı alanlarda (patlama tehlikesi olan 

madenler veya endüstriyel alanlar, oksijen 

bakımından zengin ortamlar veya yanıcı 

anesteziklerin kullanıldığı alanlar) veya elektronik 

cihazların yasaklandığı alanlarda kullanmayın. 

 
Cihazı açmak cihaza zarar verebilir. Bu kullanım 

kılavuzunun sorun giderme bölümündeki çözüm 

yönergeleri izlenerek çözülemeyen sorunlar ortaya çıkarsa, 

işitme uzmanınıza danışın. 
 

Yalnızca Phonak AG tarafından 

onaylanmış aksesuarları kullanın. 

Makine kullanırken, cihazınızın hiçbir parçasının 

makineye takılmayacağından emin olun. 
 

Phonak Communications AG tarafından sağlanan şarj 

cihazı, 5000 m yüksekliğe kadar Roger Select iN cihazını 

şarj etmek için kullanılabilir. Güvenlik nedeniyle, yalnızca 

Phonak Communications AG tarafından sağlanan şarj 

cihazlarını veya maks. 5VDC oranlı, maks. 2000 mA ve 

2000m yüksekliğe kadar olan onaylanmış şarj cihazlarını 

kullanın. 

Vücudunuzun üzerindeyken cihazı şarj etmeyin. 
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10.2 Ürün güvenlik bilgisi 
 

Cihaz konektörlerini, fişlerini, şarj yuvasını ve güç 

kaynağını kir ve artıklardan koruyun. 

 
Cihazınızı farklı kablolarına bağlarken aşırı kuvvet 

kullanmayın. 

Cihaz düşürülürse veya hasar görürse, aşırı ısınırsa, hasarlı 

bir kablosu veya fişi varsa veya sıvı içine düşmüşse, 

cihazınızı kullanmayı bırakın ve yetkili servisinize başvurun. 

 
 

10.3 Diğer önemli bilgiler 

 

Cihazı aşırı nemden (banyo veya yüzme alanları) ve ısı 

kaynaklarından (radyatör) koruyun. 

Cihazı aşırı darbe ve titreşimlerden koruyun. 

 
Cihazı nemli bir bezle temizleyin. Temizlemek için 

asla ev tipi temizlik malzemeleri (deterjan, sabun 

vb.) veya alkol kullanmayın. Cihazı kurutmak için 

kesinlikle bir mikrodalga fırın veya başka ısıtma 

aletleri kullanmayın. 

 
X-ışını radyasyonu, BT veya MRI taramaları cihazın 

düzgün çalışmasını bozabilir veya olumsuz yönde 

etkileyebilir. 

Cihaza veya televizyona takıldığında optik Toslink 

kablosundan kaynaklanan optik ışıktan gözlerinizi koruyun. 

 
Yüksek güçlü elektronik cihazlar, daha büyük elektronik 

tesisatlar ve metalik yapılar, çalışma alanını olumsuz 

etkileyebilir ve önemli ölçüde daraltabilir. 

 
Cihaz dahili teknik verileri toplar ve saklar. 

Bu veriler, cihazı kontrol etmek ve cihazınızı doğru şekilde 

kullanmanıza yardımcı olmak için bir işitme uzmanı 

tarafından okunabilir. 

 
Cihazdan bağlantılı bir alıcıya gönderilen dijital sinyal, 

mikrofonun ağında bulunmayan diğer cihazlar tarafından 

duyulamaz. 
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11. Servis ve garanti 
 

11.1 Yerel garanti 

Lütfen cihazlarınızı satın aldığınız yerdeki işitme 

uzmanından, yerel garantinin şartları hakkında bilgi 

isteyin. 

 

11.2 Uluslararası garanti 

Phonak, satın alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere 

bir yıllık sınırlı uluslararası garanti sunmaktadır. Bu sınırlı 

garanti üretim ve malzeme kusurlarını kapsar. Garanti 

yalnızca satın alma belgesi gösterilirse geçerlidir. 

 
Uluslararası garanti, yerel garanti veya tüketici mallarının 

satışını düzenleyen geçerli yasal mevzuat kapsamında sahip 

olduğunuz yasal hakları etkilemez. 

11.3 Garanti sınırlaması 

Bu garanti, işitme cihazının uygunsuz kullanımından veya 

bakımından, kimyasallara ya da aşırı basınca maruz 

kalmasından, suya batırmadan kaynaklanan hasarları 

kapsamaz. Üçüncü şahısların veya yetkisiz servis 

merkezlerinin sebep olduğu hasarlar garantiyi geçersiz ve 

hükümsüz kılar. Bu garanti, bir işitme uzmanının kendi 

ofisinde yaptığı hizmetleri kapsamaz. 

Seri numarası:             

Satın alma tarihi:                                                          

Yetkili işitme uzmanı 

(damga/imza): 
 

 



58 59  

Notlar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Phonak Communications AG  

Länggasse 17 

CH-3280 Murten 

İsviçre 

www.phonak.com 
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