
Roger til hjemmet og 
sociale situationer
Overvind udfordringer i taleforståelse



Nyd flere af de øjeblikke, der betyder mest

•  Støjfyldte restauranter og caféer
• Støjfyldte barer
• Familiefester
• Samtaler ansigt til ansigt
• Mobiltelefonsamtaler 
• Foran fjernsynet
• I bilen
• Afspilning af musik
• Online videochat
•  Forelæsninger, møder og præsentationer  

med en eller flere talere
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Den moderne høreapparatteknologi er rigtig god til at hjælpe 
mennesker til at høre, hvad venner og familie siger. Men hvis 
du befinder dig på et sted med meget støj, taler i telefon eller 
ser tv, kan det alligevel nogle gange være svært at høre, hvad 
der bliver sagt. Det kan Roger-produkterne hjælpe med.
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Roger kan hjælpe dig med at høre og 
forstå bedre i mange situationer:



Præsentation af Roger

Teorien er enkel: Jo flere talte ord, man forstår,  
jo bedre bliver kommunikationen. Fuldstændig  

klar tale
Det er videnskabeligt  
bevist, at den digitale 
Roger-teknologi hjælper 
høreapparatbrugere med  
at forstå op til 62% mere 
tale i støj og på afstand  
end personer med normal 
hørelse.

Problemfrit 

Roger-enheder er ekstremt 
nemme at bruge. De 
justerer automatisk deres 
egne indstillinger, så de 
passer til støjniveauet og  
de talende omkring dig.

Yderst diskret 

Roger-enheder er små og 
lette og designet til at være 
diskrete.

Hvordan fungerer det? 
Roger-systemer har diskrete, trådløse mikrofoner, som anvendes af den 
person, der taler, og bittesmå Roger-modtagere, som ganske enkelt klikkes  
fast på de eksisterende høreapparater, cochlear implants eller BAHA-apparater. 
Og resultatet? Du hører talerens ord direkte i ørerne uden distraherende 
baggrundsstøj.
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*  Professor Thibodeau, Linda, PhD 
(2014), Comparison of speech 
recognition with adaptive digital 
and FM wireless technology by 
listeners who use hearing aids, 
University of Texas, Dallas, USA, 
The American Journal of 
Audiology (in press)
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Roger gør det muligt for folk med 
hørevanskeligheder at høre og forstå  
flere ord end nogensinde før.

Det betyder, at du ikke behøver at kæmpe 
for at høre, hvad der bliver sagt, i 
vanskelige situationer, f.eks. på støjend 
restauranter, udendørs og til fester. Du  
kan blot lytte og nyde alle livets facetter.



Roger-mikrofoner Mere om den fleksible, intelligente Roger Pen

Roger Pen 
Roger Pen er en diskret og avanceret 
mikrofon med fuldautomatiske 
indstillinger, som forstærker lyden ved 
samtaler mellem to eller flere personer. 
Den har Bluetooth, som gør det nemt at 
tale i mobiltelefon, og kan også anvendes 
til at høre lyd fra tv og multimedier.

Roger Clip-On Mic 
Roger Clip-On Mic er en let mini-mikrofon 
til samtaler mellem to personer, som let 
kan sættes fast på samtalepartnerens tøj. 
Den har samme høje lydkvalitet som Roger 
Pen og kan også tilsluttes til multimedier.

Konferencemåden
Når Roger Pen placeres på 
en plan overflade, såsom et 
bord, aktiveres 360-graders 
(retningsuafhængig) 
mikrofonindstillingen, som 
opfanger stemmer hele 
vejen rundt.

Interviewmåden
Når du befinder dig i  
en stor gruppe, f.eks.  
til en fest, kan du holde  
Roger Pen som en 
journalistmikrofon og  
rette den mod den  
talende for at “zoome  
ind” på stemmen.

Rundt om halsen
Når der er støj, og når du 
ønsker at fokusere på, hvad 
en enkelt ven siger, skal du 
hænge Roger Pen om din 
vens hals. Hermed fokuserer 
mikrofonen i Roger Pen 
automatisk på kun denne 
persons stemme (sådan 
fungerer Roger Clip-On Mic 
også).
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Vælg den enhed, der passer 
bedst til din livsstil.

Her er nogle fantastiske eksempler på, hvordan du kan brug den:

Roger Pen er ekstremt nem at bruge. Den analyserer automatisk det omgivende 
støjniveau og registrerer sin fysiske placering. Derefter anvender den disse data til at 
konfigurere sine egne indstillinger og give den bedst mulige klarhed af talen – alt 
sammen uden at du selv skal gøre noget.



Samtaler ansigt til ansigt

Uanset om du er derhjemme, i bilen eller i en 
butik, kan Roger-teknologien hjælpe dig med at 
opnå krystalklar samtalekvalitet uden den stress 
og forvirring, som baggrundsstøj forårsager.

Anbefaling: 
Du kan opnå optimal klarhed af talen ved at 
hænge Roger Pen rundt om din vens hals eller 
sætte en Roger Clip-On Mic fast på 
vedkommendes tøj.
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I hjemmet
Roger fjerner distraherende baggrundsstøj såsom 
støj fra legende børn eller et tændt tv, hvilket giver 
dig mulighed for at føre en normal samtale med 
familien.

I bilen
Motorstøj, vejstøj og talere, der vender ansigtet 
væk fra dig, kan gøre bilturen til et vanskeligt 
lyttemiljø. Roger overvinder alle disse 
kommunikationsudfordringer ved at sende 
talerens ord direkte ind i dine ører.

På offentlige steder
Når du er i indkøbscenteret eller går en strøgtur, er 
omgivelserne fyldt med konkurrerende støj, som 
kan gøre det svært at forstå din samtalepartner. 
Roger tydeliggør samtalepartnerens ord, så du får 
meget mere med.



Sociale situationer

Mange mennesker med hørenedsættelse kæmper for at 
høre og forstå ved støjende sociale begivenheder. Nogle 
bliver endda så frustrerede, at de undgår sådanne 
situationer. Roger-teknologien giver dig dit sociale liv 
tilbage og sætter dig i stand til at føre en samtale på trods 
af baggrundsstøjen.
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Anbefaling: 
Når du vil opfange, hvad forskellige talere siger, kan du 
enten rette din Roger Pen mod hver enkelt taler efter tur, 
på interviewmåden, eller du kan lægge den på bordet, på 
konferencemåden.

Middag med venner
Middagsselskaber og restauranter kan ofte udgøre en stor 
lyttemæssig udfordring på grund af deres komplekse 
blanding af snak, baggrundsmusik og klirrende bestik og 
glas. Roger-systemerne fjerner al den distraherende 
“fremmede” støj, så du får det hele med.

Til fester
Når musikken spiller, og folk taler og griner, bliver det 
lettere at fokusere på en samtale, når Roger sender ordene 
direkte ind i dine ører.



Mobiltelefonsamtaler
Nu kan du igen opleve glæden ved en telefonsamtale 
ved at slutte Roger Pen til din mobiltelefon eller 
smartphone via Bluetooth. Alternativt, hvis du ringer 
op via internettet, skal du blot slutte Roger Pen eller 
Roger Clip-On Mic til enhedens hovedtelefonudgang.

Foran fjernsynet
Roger-mikrofoner kan nemt sluttes til tv’ets 
lydudgang. På den måde kan du høre dine 
yndlingsprogrammer, uden at du behøver at skrue 
højt op for lyden på tv’et.

Brug af teknologi
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Anbefaling: 
Du skal parre Roger Pen med din Bluetooth-
mobiltelefon for at kunne høre hvert eneste ord 
tydeligt og klart

Anbefaling: 
Brug det kabel og den dockingstation, der følger med 
Roger-mikrofonen, til at slutte mikrofonen til tv’ets 
hovedtelefonstik – og så er du kørende!
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Anbefaling: 
Slut det kabel, der følger med din Roger-mikrofon, 
til hovedtelefonudgangen på din multimedie- eller  
GPS-enhed for at høre lyden fra enheden tydeligt i 
dine ører.

Afspilning af musik
Med Roger kan du sende dine yndlingsnumre 
direkte ind i dine høreapparater eller CI- 
taleprocessorer. Uanset hvilken musikkilde du 
foretrækker – stereoanlæg, tablet, pc, Mac eller 
MP3-afspiller – skal du blot slutte din Roger- 
mikrofon til enhedens hovedtelefonudgang for  
at kunne høre din yndlingsmusik.

Brug af GPS
Kør aldrig forkert igen. Slut en Roger-mikrofon  
til bilens GPS-system eller din smartphone for  
at høre kørevejledningen tydeligt i dine ører.



Gruppesamtaler i støj Roger-modtagere

Roger 
designintegrerede 
modtagere

Disse er designet til at 
kunne klikkes fast på 
Phonak-høreapparater.  
De fås også til udvalgte 
cochlear implants fra 
Advanced Bionics og 
Cochlear.

Roger X 
 

Denne miniature universal 
Roger-modtager er 
kompatibel med næsten  
alle bag-øret-høreapparater 
og cochlear implant- 
taleprocessorer.

Roger MyLink 
 

Denne prisbillige Roger- 
modtager fungerer sammen  
med alle høreapparater eller 
cochlear implants, der har 
en telespole.
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Når der er meget støj, eller når der er flere 
talere, som bevæger sig rundt, kan det være 
en særlig stor udfordring at opfange hvert 
eneste ord. Roger-teknologien overvinder 
denne udfordring, fordi du får mulighed for 
at benytte flere mikrofoner ad gangen.

For at høre, hvad alle siger, skal du ganske 
enkelt tilslutte disse mikrofoner til dine 
eksisterende høreapparater som normalt, og 
derefter give en Roger-mikrofon til hver taler.

Der er tre slags modtagere, og derfor er der en Roger-løsning 
til dig, uanset hvilke høreapparater, cochlear implants eller 
BAHA-apparater du bruger nu.



Situationer og anbefalinger Mød os online

Der findes en lang række nyttige Roger-relaterede websider  
og værktøjer online. Hvorfor ikke prøve dem i dag?

Roger Pen
Få mere at vide om de banebrydende fordele.
www.phonak.com/rogerpen

Forskellen med en Roger Pen
Find ud af, hvor meget mere du vil kunne høre.
www.phonak.com/boost

Roger Clip-On Mic
Få mere at vide om denne praktiske, automatiske enhed.
www.phonak.com/rogercliponmic

HearingLikeMe
Et online fællesskab for forældre, børn, teenagere og andre, hvis
liv er påvirket af hørenedsættelse.
www.hearinglikeme.com

Facebook
De allerseneste nyheder fra Phonak på ét praktiske sted,  
hvor oplysningerne kan deles med andre.
www.facebook.com/Phonak

Twitter
Korte Phonak-opdateringer på 144 tegn eller derunder.
www.twitter.com/phonak

YouTube
Phonaks officielle YouTube-kanal er fuld af inspirerende og oplysende  
indhold – lige fra produktfilm og kendte ambassadører til de bevægende  
øjeblikke, når et lille barn hører første gang.
www.youtube.com/phonakofficial 

Tag det næste skridt
For at finde ud af, hvilket Roger-system der er bedst 
til dig, kan du snakke med din høreapparatspecialist 
eller læse mere på www.phonak.com/phonak-roger

Situation Roger  
Pen

Roger  
Clip-On Mic

Samtaler ansigt til ansigt
– Bilkørsel sammen med en ven
– Indkøb

Samtaler mellem flere personer*
– Støjende restauranter
– Fester
– Sociale sammenkomster

Mobiltelefonsamtaler

Foran fjernsynet

Afspilning af musik/multimedier

* Brug flere mikrofoner samtidig (Roger Pen og Roger Clip-On Mic)
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Find ud af, hvilken Roger-mikrofon der passer bedst til hver enkelt lyttesituation



Life is on
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Vi lytter til behovene hos dem, der stoler på vores 
ideer og knowhow. På en kreativ måde udfordrer vi  
teknologien og udvikler avancerede høreløsninger, 
der hjælper hørehæmmede til at høre, forstå og 
opleve mere af livets mangfoldigheder.

Bevæg dig frit. Kommunikér med selvtillid.  
Lev uden begrænsninger. Lev livet.

www.phonak.com


