
Roger Touchscreen Mic
For at tænde skal du trykke på On/Off knappen på siden af mikrofonen i 3 sekunder. De grønne 
indikatorlamper blinker, under opstarten. 
•  Hæng Roger Touchscreen Mic’en rundt om talerens hals med remmen, og juster højden, så 

mikrofonens øverste kant er 20 cm (8") fra munden.
•  Hvis en elev skal tilsluttes, placeres Roger Touchscreen Mic inden for 10 cm (4") fra  

Roger-modtageren, og der trykkes på ikonet Connect. Gentag med modtageren for det andet øre.
•  Roger Touchscreen Mic kan slås fra ved at trykke på knappen Mute. Indikatorlyset omkring  

knappen vil så lyse rødt.
•  Ved slutningen af dagen slukkes der for Roger Touchscreen Mic’en ved at trykke på On/Off  

knappen og holde den nede i 3 sekunder. Den vil derefter bede dig om at bekræfte slukningen.  
Tryk på yes checkmærket. Oplad dagligt med den korrekte USB-oplader eller ved at sætte den  
i Roger-ladestationen.

Roger X
•  Sæt Roger X fast på høreapparatet med en egnet audiosko. Den er nu klar til brug.
•  Når først modtagerne er sluttet til Roger netværket, er der ikke behov for at tilslutte dem igen.
•  Hvis modtageren skal blive på skolen, skal du fjerne Roger X fra høreapparatet, når skoledagen  

er omme, som angivet af din høretekniker.

Designintegrerede Roger-modtagere
•  Designintegrerede Roger modtagere er designet til specifikke høreapparater og cochlear implantater. 
•  Når først modtagerne er sluttet til Roger netværket, er der ikke behov for at tilslutte dem igen, heller 

ikke efter at de blevet slukket og tændt igen.
•  Fjernelse af design-integrerede modtagere er ikke nødvendigt på skolen. 

Roger Touchscreen Mic er enkel og intuitiv at bruge i klassen, og både lærere og elever kan nemt se, hvornår 
mikrofonen er tændt og sender.
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