Brug af Roger til at holde
en privat samtale
Referenceblad

Hvis du er den eneste underviser i en klasse og skal tale privat med et barn, som bruger en Roger-modtager, uden at de andre
elever kan høre det, kan du hurtigt oprette et nyt netværk til at tale med dette barn i. Dette kan være særligt nyttigt, hvis
klassens netværk omfatter et soundfield-system.

Oprettelse af et nyt netværk – for at afbryde din mikrofon fra andre elever og kun sende
til et eller flere bestemte børn.
1. Tryk på knappen OK på Roger inspiro.
2. Rul ned, indtil Netværk er fremhævet. Tryk på OK.
3. Rul ned, indtil Opret nyt netværks-id er fremhævet.
Tryk på OK.
4. Hold Roger inspiro inden for en afstand af 10 cm fra
barnets Roger-modtager, og tryk på Tilslut.
5. Gentag dette med andre modtagere, som du ønsker at
tilslutte til dette nye netværk.

1. Tryk på knappen OK.
2. Rul ned, indtil Netværk er fremhævet. Tryk på OK.
3. Hold Roger inspiro inden for en afstand af 10 cm fra den
øverste del af DigiMaster-højttaleren eller fra modtageren
hos et barn, som ikke blev koblet til det nye netværk.
4. Rul ned, indtil Opret forbindelse til netværket er
fremhævet. Tryk på OK. Roger inspiro viser de næste trin,
som skal udføres for at oprette forbindelse til netværket.
5. Genopret forbindelsen til undervisningslokalets netværk
for de børn, som deltog i den private samtale, ved at holde
Roger inspiro tæt på barnets modtager og trykke på
Tilslut. Gentag dette for alle modtagere, som var med i
den private samtale.
6. Hvis der er installeret en Roger WallPilot i lokalet, kan de
børn, som var med i det midlertidige netværk, alternativt
oprette forbindelse ved at stille sig 1-3 m fra WallPilot.
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Genoprettelse af forbindelsen til klassen – for at til slutte Roger inspiro og børnene
til klassens hovednetværk igen

