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1. Bevezetés

Gratulálunk, hogy a Phonak Roger inspiro készülékét 
választotta. A Roger inspiro nagy teljesítményű vezeték 
nélküli mikrofon, amelyet tanárok számára terveztek, 
közönséges és speciális iskolákban való használatra 
egyaránt.

Roger inspiro készüléke kiváló minőségű svájci termék, 
amelyet a Phonak, a világ vezető hallás-egészségügyi 
cége fejlesztett ki.

Alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy 
kihasználhassa a Roger inspiro készüléke által nyújtott 
összes lehetőséget.

Ha kérdése merülne fel, forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez vagy a helyi Phonak támogatási 
központhoz.

Phonak – life is on  www.phonak.com

I
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Roger inspiro
a Be/ki csúszka
b Színes képernyő
c Gyorsbillentyűk
d  Billentyűzár és 

Visszalépés billentyű
e Mikrofon némítása

f  3,5 mm-es 
audiobemenet

g Mini-USB töltéshez

2.   A Roger inspiro készülék 
megismerése

 

b

c

d e

f g

a h  Az övkapocs vagy 
nyakba akasztásra 
szolgáló zsinór 
csatlakozója

i Kábeltakaró horony

iLapel mikrofone
j Mikrofonnyílások 
k  Ruhához való illesztésre 

szolgáló csíptető
 

EasyBoom mikrofon 
(opcionális)
l Mikrofon

h

i

j

k

l
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Töltés közben a Roger inspiro elemszimbóluma villog. 
Az elemet nem lehet túltölteni. 

Amint a Roger inspiro készüléket leveszik tápegységéről 
vagy a töltőállomásról, a készülék kijelzőjén 
láthatóelemszimbólum mutatni fogja a maradék 
töltöttséget. 

    Az elem teljesen feltöltött.

Körülbelül 1 órával a Roger inspiro elemének teljes 
lemerülése előtt aktiválódik a készülék rezgőriasztása. 
Nézze meg a Roger inspiro kijelzőjén lévő üzenetet, 
és kövesse az útmutatást. 

Amikor a Roger inspiro eleme teljesen lemerült, 
az elemszimbólum színe pirosra vált.

I A készülékhez csak az eredeti Phonak töltőt 
használja. 

3.1 A Roger inspiro készülék feltöltése 

A Roger inspiro beépített, újratölthető, gyors töltési 
tulajdonságú lítiumpolimer elemettartalmaz. A teljesen 
lemerült elem kb. 2 óra alatt éri el a maximális töltöttségi 
szintet.

3. Az első lépések
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3. Az első lépések 

3.3 A Roger inspiro viselése 

A Roger inspiro  
övre erősíthető... 

... vagy nyakba 
akasztva hordható

be ki

3.2 A Roger inspiro bekapcsolása 

Bekapcsoláshoz tolja el a felső csúszkát balra amíg 
a zöld jel megjelenik és a képernyő világítani kezd.

A Roger inspiro kijelzőjének háttérvilágítása 
energiatakarékossági okból néhány másodperc múlva 
kikapcsol. Bármelyik gomb megnyomása ismét 
bekapcsolja a háttérvilágítást. 

A Roger inspiro készülék kikapcsolásához tolja  
el a csúszkát jobbra.

I  Amikor először bekapcsolja a Roger inspiro 
készüléket, a kijelzőn látható útmutatót követve 
állítsa be személyes paramétereit.
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b

a

“kattanó 
hang”

3. Az első lépések 

A kapocs leválasztásához nyomja meg a rajta található 
felső gombot.

a b

Csatlakoztassa a kapcsot 
a Roger inspiro hátulján 
lévő csatlakozógombhoz. 

Ellenőrizze a biztos  
rögzülést. 

A kapocs az övhöz vagy a nadrághoz rögzíthető 
a Roger inspiro csatlakoztatása előtt is.
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ba c

3.4 Az iLapel mikrofon viselése

Az iLapel kitűnő hangminőséget nyújtó, könnyen 
kezelhető direkcionális gomblyukmikrofon. 

I A mikrofon cseréje előtt ki kell kapcsolni a Roger 
inspiro készüléket. 

 
a)  Tekerje le az iLapel mikrofon vezetékét a Roger 

inspiro készülékről.

 3. Az első lépések 

Illessze össze a nyakba akasztásra szolgáló zsinórt és 
a Roger inspiro gombját. 
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b) Erősítse az iLapel mikrofont az ingéhez oly módon, 
hogy az kb. 20 cm (7 hüvelyk)  távolságra legyen 
a szájától.

I Ne takarja el a mikrofon két 
nyílását!

Helyes

Helytelen

3.5 Az opcionális EasyBoom mikrofon viselése

Az EasyBoom kényelmes, könnyen kezelhető és nagy 
teljesítményű gémes mikrofon, osztálytermi használatra 
ideális. 

I A mikrofon cseréje előtt ki kell kapcsolni a Roger 
inspiro készüléket. 

Ellenőrizze, hogy a mikrofonfej megfelelően van elhelyezve, 
amint az a fenti (A) ábrán látható. A mikrofon gémrésze 
szükség esetén könnyen hajlítható (B). 

(A) (B)

 3. Az első lépések 
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Erősítse a csíptetőt a ruhájához 
az ábra szerint és ellenőrizze, hogy 
vezeték nem feszül a csíptető és 
a fül között vagy a csíptető és 
a Roger inspiro között.

Helyezze el megfelelően a mikrofont, amint az alább 
látható.

I

II

III

3.6 A mikrofon elnémítása

A Roger inspiro mikrofonja 
egyszerűen elnémítható  
a rajta lévő mikrofon gomb 
megnyomásával.

J Ez a szimbólum jelzi, hogy a mikrofon aktív: 

J Ez a szimbólum jelzi, hogy a mikrofont  
elnémították: 

 3. Az első lépések 

Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
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3.7 A billentyűzár aktiválása

Javasoljuk, hogy amikor  
csak lehetséges, aktiválja 
a billentyűzárat. 

Aktiválásához lépjen a legmagasabb 
menüszintre (lásd jobbra), nyomja 
meg a billentyűzár gombot, majd 
az OK gombot. Az állapotsorban 
megjelenik egy kulcs szimbólum. 

A billentyűk kioldásához ismételje meg a fenti lépéseket. 

I A billentyűzár aktiválása lezárja az elülső 
billentyűket. Ezek lezárva maradnak ki-, ill. 
bekapcsolás után is. 

4.1 A Roger inspiro menüjének használata

J Nyomja meg a billentyűzeten a fel/le nyilat ( )  
vagy az ‘OK’ ( ) gombot a billentyűzeten. Ezekkel a 
billentyűkkel azonnal elérhető a Roger inspiro főmenüje. 

J A Visszalépés billentyű ( ) megnyomásával egy 
szintet visszalép a menüben. 

J Amikor a felszólítás megjelenik, nyomja meg a bal 
vagy jobb szoftvergombot (a ( ) gombok a kijelző 
alatt) a Roger inspiro menüben.

4.2 Roger inspiro alkalmazása készülékek hálózatba 
kapcsolására (Connect – Kapcsolódás)

A vezeték nélküli rendszer egy vagy több vezeték nélküli 
mikrofonból áll, amely(ek) a beszélő hangját (vagy más 
bejövő hangjelet) vezeték nélkül továbbítjákegy vagy több 
vevőkészülékhez (amelyet a hallgató visel vagy használ). 
A hálózatban végzett közös munkához a mikrofonokat és 
vevőkészülékeket össze kell kapcsolni. Ez a kapcsolat úgy 
jön létre, hogy megnyomjuk a Roger inspiro készüléken  
a Connect (Kapcsolódás) szoftvergombot. A kapcsolódási 
folyamat alatt egyszerűen tartsa közel a Roger inspiro 
készüléket a csatlakoztatni kívánt készülékhez.

3. Az első lépések 4. A Roger inspiro használata
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33

Judy Smith

01.10.2008 01:57pm

H33
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4.2.1 Roger vevőkészülékek csatlakoztatása

A Roger inspiro készülékhez kapcsolható Roger 
vevőkészülékek száma nem korlátozott. 

A kapcsolódás lépései:
J Kapcsolja be a Roger inspiro készüléket.
J Tartsa a Roger inspiro készüléket a Roger 

vevőkészüléktől legfeljebb 10 cm (4 hüvelyk) 
távolságra. 

J A fül szintjén viselt Roger vevőkészülékeket 
a megfelelő hallókészülékkel kell összekapcsolni, 
és ezeketbe kell kapcsolni. A testen viselt Roger 
vevőkészülékeket be kell kapcsolni.

J Nyomja meg a Roger inspiro jobb oldali Connect 
(Kapcsolódás) szoftvergombját. A vevőkészüléken 
megerősítő sípolás hallható.

J Ekkor a Roger vevőkészülék a Roger inspiro 
készülékhez kapcsolódott, és a beszélő a Roger 
inspiro mikrofonjába beszélhet. Ezeknek a lépéseknek 
az ismétlésével akárhány további vevőkészülék 
csatlakoztatható. 

4. A Roger inspiro használata 

4.2.2 FM-vevők csatlakoztatása 

Amikor a Roger inspiro készülék Roger + FM üzemmódban 
van, korlátlan számú FM-vevő csatlakoztatható hozzá. 
A vevőkészülékeket össze kell kapcsolni a megfelelő 
hallókészülékekkel, és ezeket be kell kapcsolni. 

A kapcsolódás lépései:
J Kapcsolja be a Roger inspiro készüléket.
J Tartsa a Roger inspiro készüléket a vevőtől legfeljebb 

10 cm (4 hüvelyk) távolságra. 
J A fül szintjén viselt Roger vevőkészülékeket össze kell 

kapcsolni a megfelelő hallókészülékkel, és ezeketbe 
kell kapcsolni. A testen viselt vevőkészülékeket be 
kell kapcsolni.

J Nyomja meg a Roger inspiro jobb oldali Connect 
(Kapcsolódás) szoftvergombját. A vevőkészüléken 
megerősítő sípolás hallható.

J Ekkor a vevőkészülék a Roger inspiro készülékhez 
kapcsolódott, és a beszélő a Roger inspiro mikrofonjába 
beszélhet. Ezeknek a lépéseknek az ismétlésével 
akárhány további vevőkészülék csatlakoztatható.

I Roger és FM-vevők használhatóak egyidejűleg 
ugyanazzal a Roger inspiro készülékkel. 
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4.2.3 Roger DigiMaster készülékek csatlakoztatása 

Roger DigiMaster készülékek, mint a Roger DigiMaster 
5000 hangszóró, szintén összekapcsolható a Roger 
inspiro készülékkel. 

A kapcsolódás lépései:
J Kapcsolja be a Roger inspiro készüléket.
J Tartsa a Roger inspiro készüléket a Roger DigiMaster 

készüléktől legfeljebb 1 m (40 hüvelyk) távolságra. 
J Kapcsolja be a Roger DigiMaster készüléket.
J Nyomja meg a Roger inspiro jobb oldali Connect 

(Kapcsolódás) szoftvergombját.
J Ekkor a Roger DigiMaster készülék és a Roger inspiro 

összekapcsolódott, és a beszélő a Roger inspiro 
mikrofonjába beszélhet.

4.3 Roger inspiro használata osztálytermi hálózatban 
(Primary Talker funkció)

Osztálytermi hálózatban több hangátadó mikrofon (Roger 
DynaMic, Roger inspiro stb.) használható együtt. Mindig 
az elsődleges Roger inspiro készülék hálózati prioritása 
az első, a többi készülék pedig másodlagos prioritású.

A Primary Talker mód lehetővé teszi, hogy a fő beszélő 
osztálytermi beszélgetést folytasson több vezeték 
nélküli Rogermikrofon bevonásával. Amikor a fő 
beszélő beszél, abbamarad az összes többi beszélő 
hangjának átvitele, és a hallgatókmár nem hallják 
vevőkészülékeikkel a saját hangjukat, ami azt jelenti, 
hogy csak a fő beszélő hallható. Ezután a többi beszélő 
beszéde a fő beszélő beszédszüneteiben hallható.

A Primary Talker mód kiválasztása:
J A Roger inspiro menüjében válassza a következő 

útvonalat: Settings / Modes / MTN mode / Primary Talker. 

4.4 Roger inspiro használata konferenciatermi 
hálózatban (Equal Talker funkció)

Konferenciatermi hálózatban több hangátadó mikrofon 
(Roger DynaMic, Roger inspiro stb.) használható együtt. 
Equal Talker módban ezek a jelátadó mikrofonok azonos 
hálózati prioritással rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy 
megszólalási sorrendben lesznek hallhatók (vagyis az 
első megszólalónak van prioritása).

 4. A Roger inspiro használata 
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 4. A Roger inspiro használata 

Az Equal Talker mód kiválasztása:
J Válassza a következő útvonalat: 

Settings / Modes / MTN mode / Equal Talker 

4.5 Alhálózat létrehozása segítő tanári használatra 
(SubNet / EndSub funkció)

Osztálytermi helyzetben a segítő tanárnak időnként 
specifikus utasítást kell adnia egy vagy két tanulónak. 
Ezeket az utasításokat nem kell hallania az egész 
osztálynak, csak meghatározott gyermekeknek. A Roger 
inspiro Sub-Network (SubNet) funkciója olyan alhálózatot 
hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy a segítő tanár 
közvetlenül kommunikáljon ezekkel a tanulókkal, anélkül 
hogy megszakítaná a működő főhálózatot.

Először rendelje hozzá a Roger inspiro bal oldali testre 
szabható szoftvergombjához a SubNet funkciót:
J Válassza a következő útvonalat: Settings / Config. 

SoftKeys / Left SoftKey
J Válassza ki a SubNet / EndSub funkciót, és nyomja 

meg az  gombot.
J A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg a 

gombot.

Miután konfigurálta a bal oldali szoftvergombot, hozza 
létre a Sub-Network alhálózatot:
J Nyomja meg a SubNet szoftvergombot.
J Tartsa a Roger inspiro készüléket a vevőtől legfeljebb 

10 cm (4 hüvelyk) távolságra, és nyomja meg  
a Connect (Kapcsolódás) gombot.

A főhálózathoz való visszatérés lépései:
J Nyomja meg az EndSub bal oldali szoftvergombot.
J Tartsa a Roger inspiro készüléket a vevőtől legfeljebb 

10 cm (4 hüvelyk) távolságra, és nyomja meg  
a Connect (Kapcsolódás) gombot.

4.6 Roger inspiro alkalmazása készülékek 
ellenőrzésére (Check funkció)

Roger inspiro segítségével vezeték nélküli módon 
ellenőrizhetők hálózati eszköz adatai. 

Többféle adattípus ellenőrizhető:
J Hálózati állapot
J Csatlakozó készülékek kapcsolatának minősége
J Tárolt készülékadatok
J Roger DynaMic elemtöltöttségi szintje
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 4. A Roger inspiro használata 

Készülék ellenőrzési lépései:
J Kapcsolja be a Roger inspiro, valamint 

az ellenőrizendő készüléket.
J Tartsa a Roger inspiro készüléket a készüléktől 

legfeljebb 10 cm (4 hüvelyk) távolságra. 
J Nyomja meg a bal oldali Check szoftvergombot.
J A Roger inspiro készüléken leolvashatók 

az ellenőrzött készülék adatai.
J Egyszerűen görgesse le az adatlistát. 

4.7 Roger inspiro alkalmazása Roger vevőkészülék 
beállításainak kezelésére (Check / Manage funkció)

A Roger vevőkészülék beállításai közvetlenül 
szerkeszthetők Roger inspiro készülékről. 

Több beállítás módosítható: 

EasyGain
A Roger vevőkészülék hangerejének növelése vagy 
csökkentése.

Alapértelmezett beállítások
Visszaállítja a Roger vevőkészülék alapértelmezett beállításait.

Roger vevőkészülék beállításainak kezelése:
J Kapcsolja be a Roger inspiro készüléket és a Roger 

vevőkészüléket.
J Tartsa a Roger inspiro készüléket a vevőtől legfeljebb 

10 cm (4 hüvelyk) távolságra. 
J Nyomja meg a bal oldali Check szoftvergombot.
J Nyomja meg a jobb oldali Manage szoftvergombot.
J Válassza ki a listán a kezelni kívánt beállításokat, 

és nyomja meg az  gombot.
J A módosítások alkalmazásához nyomja meg az  

gombot.

CI modul
Több olyan beállítás áll rendelkezésre a miniatűr 
univerzális Roger vevőkészülékhez (Roger X), amelyek 
alkalmasak az adott CI modulhoz.

CI modul Alkalmas CI modulhoz (gyártó/típus)
Automatikus Összes
1. beállítás Speciális Bionic AB / Harmony / Auria /
 Neptune; Cochlear / Freedom BW / 
 Nucleus 5
2. beállítás Med-El / Opus 2
3. beállítás Neurelec / Digi SPK

nlg
Sticky Note
Overset text : 4. beállítás	5. beállítás	Phonak MicroLink / CI S6. beállítás	Cochlear / Esprit 3G7. beállítás	Neurelec / Digi SP8. beállítás	Ι	A piacon lévő legújabb CI modulokhoz használt CI modulbeállítások ellenőrzéséhez látogassa meg a www.phonak.com weboldalt (támogatás rész).



32 33 

5.1 A Roger inspiro szoftververziójának ellenőrzése

A Roger inspiro által használt szoftververzió ellenőrzésére 
használja az 'About Roger inspiro' funkciót.

Az ellenőrzés lépései:
J Válassza a következő útvonalat: Help / About Roger inspiro
J Megjelenítésre kerül a telepített szoftververzió. 

5.2 A szoftvergombok testreszabása 

A Roger inspiro két szoftvergombja a napi használat 
optimalizálása érdekében testre szabható. 

A szoftvergombok testreszabásának lépései:
J Válassza a következő útvonalat: Settings / Config 

Softkey
J Válassza ki a bal vagy jobb oldali szoftvergombot, 

és nyomja meg az  gombot.
J A rendelkezésére álló listából válassza ki 

a szoftvergombhoz hozzárendelni kívánt funkciót, 
majd nyomja meg az  gombot. 

J Nyomja meg egyszer a  gombot a Roger inspiro 
második szoftvergombjának testreszabásához.

 5. Részletesebb tudnivalók

J A főmenübe való visszatéréshez nyomja meg 
többször is a  gombot.

J Ekkor a főképernyőn megjelennek a két 
szoftvergombhoz kiválasztott funkciók. 

I A szoftvergombok alapértelmezett konfigurációjához 
való visszatéréshez rendelkezésre áll a Default 
szoftvergomb (Settings / Config Softkeys / Default).

5.3 Üzemmód megváltoztatása 

A Roger inspiro kétféle üzemmódban működhet:  
Roger mód: Roger inspiro használata Roger 
vevőkészülékekkelés Roger DigiMasters készülékkel.
Roger + FM mód: Roger inspiro használata Roger 
vevőkészülékekkel, Roger DigiMasters készülékkel 
és FM-vevőkkel. 

Az üzemmód megváltoztatásának lépései:
J Válassza a következő útvonalat: 

Settings / Modes / Application mode
J Válassza ki a menüben a kívánt üzemmódot.
J A Roger inspiro automatikusan a kiválasztott 

üzemmódban indul újra.
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5. Részletesebb tudnivalók  

5.4 A Roger DigiMaster hangszóróinak hangerő-
szabályozása

A Roger inspiro segítségével ez vezeték nélkül megoldható. 
 
Roger DigiMaster hangerő-szabályozásának lépései:
J Válassza a következő útvonalat: SoundField / Adjust 

volume
J Az Up / Down (fel/le) nyílgombokkal módosítható 

a Roger DigiMaster hangerőssége. 

5.5 Roger DigiMaster külső audiobemenetének 
hangerő-szabályozása

Miután audio vagy multimédiás eszközt csatlakoztatott 
(kábellel) a Roger DigiMaster hangszóró külső 
audiobemenetéhez, a hangeszköz hangerőssége 
szabályozható magáról az eszközről, vagy a Roger 
inspiro „Adjust ext audio” funkciója segítségével.

Külső audiobemenet hangerő-szabályozásának lépései:
J Válassza a következő útvonalat: SoundField / Adjust 

ext audio
J Az Up / Down (fel/le) nyílgombokkal módosítható 

a hangerősség. 

5.6 Csatlakozás meglévő hálózathoz (JoinNet funkció)

Ha már létezik hálózat, a Roger inspiro egyszerűen 
csatlakozhat ehhez a hálózathoz. 

Meglévő hálózathoz való csatlakozás lépései:
J Tartsa a Roger inspiro készüléket a hálózathoz már 

csatlakoztatott bármelyik készüléktől legfeljebb 
10 cm (4 hüvelyk) távolságra. 

J Válassza a következő útvonalat: Network / JoinNet
J A Roger inspiro kapcsolódik a meglévő hálózathoz.

5.7 Új hálózati azonosító létrehozása (NewNet funkció)

Új hálózat létrehozásához, amely ugyanabban a működési 
körzetben (vagyis helyiségben vagy osztályon) van, mint 
a meglévő hálózat, új hálózati azonosítót kell létrehozni. 

I Új hálózati azonosító létrehozása törli az összes 
meglévő hálózati adatot a Roger inspiro készülékén, 
és semmilyen módon nem állítható vissza a korábbi 
hálózati azonosító.

Új hálózati azonosító létrehozásának lépései:
J Válassza a következő útvonalat: Network / Create NewNet
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5.8 Csatlakoztatott készülékek listájának megtekintése

Ezzel a funkcióval megtekintheti a hálózathoz jelenleg 
csatlakoztatott mikrofonokat vagy Roger Dynamic 
SoundField készülékeket. Ezeket a készülékeket be kell 
kapcsolni.

MultiTalkers megtekintéséhez (jelátadó mikrofonok, 
mint például Roger inspiro, Roger DynaMic stb.):
J Válassza a következő útvonalat: Network / View 

MultiTalkers

Roger DigiMasters (Roger Dynamic SoundField készülékek) 
megtekintéséhez: 
J Válassza a következő útvonalat: SoundField / View 

DigiMasters

I A 'View list of connected devices' (Csatlakoztatott 
készülékek listájának megtekintése) funkció nem 
vonatkozik vevőkészülékekre.

5.9 Készülék teljes üzemidejének megtekintése

Bármely Roger készülék teljes üzemideje azt az időt jelenti, 
amely alatt az adott készüléket használták (megvásárlá-
savagy az utolsó szerviz óta). Ez az idő megtekinthető az 
elsődleges Roger inspiro Check funkciójával. 

Készülék összes üzemidejének megtekintése:
J Ellenőrizze, hogy a Roger inspiro és az ellenőrizendő 

készülék is be van kapcsolva. 
J Tartsa a Roger inspiro készüléket az adott 

készüléktől legfeljebb 10 cm (4 hüvelyk) távolságra. 
J Nyomja meg a bal oldali Check szoftvergombot.
J Az idő megtekintéséhez görgesse le az adatlistát. 

5.9.1 A Roger inspiro készülék teljes üzemidejének 
megtekintése

A Roger inspiro teljes üzemideje megtekinthető 
közvetlenül a Roger inspiro készüléken. 

A kiválasztás lépései:
J Válassza a következő útvonalat: Settings / DataLogging
J A Roger inspiro készülék teljes üzemidejének leolvasása.

5. Részletesebb tudnivalók   
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5.10 A Roger inspiro FM-csatornájának módosítása 

A Roger inspiro FM-csatornája könnyen módosítható. 

A Roger inspiro FM-csatornájának módosítása:
J Válassza a következő útvonalat: FM / Change channel
J Válassza ki a kívánt FM-csatornát, és nyomja meg az  

 gombot.
J A kiválasztott FM-csatorna aktiválódik.
J Nyomja meg a Connect gombot az újonnan kiválasztott 

FM-csatornán FM-vevőkhöz való kapcsolódáshoz. 

5.11 Új FM-csatorna keresése a Roger inspiro készüléken 

Ez a funkció megkeres egy új, még nem használt FM 
csatornát. 

Új FM-csatorna keresésének lépései: 
J Tartsa a Roger inspiro készüléket az FM-vevőtől 

legfeljebb 10 cm (4 hüvelyk) távolságra. 
J A fül szintjén viselt vevőkészülékeket a megfelelő  halló-

készülékkel kell összekapcsolni, és ezeket be kell kapcsolni. 
A testen viselt vevőkészülékeket be kell kapcsolni.

J Válassza a következő útvonalat: FM / Find channel
J Amikor a felszólítás megjelenik, nyomja meg a Yes 

(Igen) vagy No (Nem) gombot.

5.12 FM-vevő beállításainak módosítása 
Az FM-vevő beállításai közvetlenül szerkeszthetők 
Roger inspiro készülékről. 

Több funkció áll rendelkezésre: 

Csatornapásztázás 
Másik vezeték nélküli mikrofonról történő meglévő 
jelátvitel keresése, pl. ha egy hangszóró már használ 
egy FM-mikrofont egy előadáson vagy bemutatón.

Vevőkészülékek azonosítása 
Segít azonosítani vevőkészüléket. Ezután a Roger 
inspiro kijelzőjén leolvashatók a vonatkozó 
vevőkészülék-adatok(pl. a vevőkészülék felhasználója 
vagy a sorozatszám).

Csatornák megtekintése 
Megjeleníti a vevőkészülékbe aktuálisan beprogramozott 
csatornákat. 

FM-vevő hangerejének beállítása 
Az FM-vevő hangerejének növelésére vagy csökkentésére 
szolgál. 

5. Részletesebb tudnivalók   
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Csatornaváltás 
Lehetővé teszi a csatornaváltást a vevőkészüléken 
az aktuális Roger inspiro csatorna megtartásával. 
Ez hasznos lehet akkor, amikor az osztályban több 
munkacsoportot kell létrehozni. 

Sípoló hang beállítása
Válasszon a rendelkezésre álló sípoló hangok közül 
annak jelzésére, hogy mikor vannak az FM-vevők 
szinkronizálva vagy monitorozva.

Nyomógomb lezárása
Az univerzális FM-vevő nyomógombját lezárja vagy kioldja.

Az FM-vevő beállításainak módosítási lépései:
J Kapcsolja be a Roger inspiro készüléket, valamint 

az adott vevőkészüléket.
J Tartsa a Roger inspiro készüléket a vevőtől legfeljebb 

10 cm (4 hüvelyk) távolságra. 
J Nyomja meg a bal oldali Check szoftvergombot.
J Nyomja meg a jobb oldali Manage szoftvergombot.
J Válassza ki a listán a kezelni kívánt beállítást, 

és nyomja meg az  gombot.
J Kövesse a Roger inspiro készülék egymást követő 

utasításait.

5.13 Az első bekapcsoláskor használt menü újbóli 
aktiválása
 
A Roger inspiro készüléket gyárilag előkonfiguráltuk. 
A Roger inspiro első bekapcsolása után azonban 
lehetősége van megváltoztatni a Roger inspiro készülék 
konfigurációját. Ahhoz, hogy a Roger inspiro készülék 
újbóli bekapcsolásakor megjelenjen ez, a konfigurációra 
vonatkozó kérdés, válassza a Reactivate (Újraaktiválás) 
opciót és indítsa újra a készüléket.

Az első bekapcsoláskor használt menü újbóli 
aktiválásának lépései:
J Válassza a következő útvonalat: 

Settings / Modes / Reconfiguration / Re-activate
J Kapcsolja ki majd újból be a Roger inspiro készüléket.

5. Részletesebb tudnivalók   
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5.14 A menü típusának módosítása

Kétféle menü áll rendelkezésre: A Full (Teljes) mód 
a teljes Roger inspiro menüt elérhetővé teszi, míg 
a Quick (Gyors) kevésbé haladó felhasználók számára, 
akik nem igénylik a Roger inspiro valamennyi funkcióját.

A menütípus megváltoztatásának lépései:
J Kapcsolja be a Roger inspiro készüléket.
J Amikor a Roger inspiro képernyőjének bal felső 

sarkában megjelenik a mikrofon szimbóluma, nyomja 
meg egyszerre a  gombot és a bal oldali 
szoftvergombot, majd újból a  gombot.

J Válassza ki a megfelelő menütípust, majd . 

5.15 Audioeszközök csatlakoztatása a Roger inspiro 
készülékhez

A Roger inspiro közvetlenül csatlakoztatható bármely audio-
eszközhöz a Roger inspiro audiobemeneti aljzatán keresztül.

Audioeszköz csatlakoztatásának lépései:
J Csatlakoztasson 3,5 mm-es audiokábelt az 

audioeszköz fejhallgató-csatlakozójához. 

J Csatlakoztassa a kábel másik végét a Roger inspiro 
audiocsatlakozó-bemenetéhez (a készülék talpán). 

J A Roger inspiro kijelzőjén  megjelenik az 
audioszimbólum.

Az egyes audioeszközök típusai speciális audio 
impedanciakimenettel rendelkeznek. A Roger inspiro 
audiobemenetének típusa beállítható oly módon,  
hogy pontosabban megfeleljen ennek. 
 
A Roger inspiro audiobemenetének beállítási lépései:
J Válassza a következő útvonalat: Settings / audio input
J Válassza ki az audioeszközt, és nyomja meg az  gombot.

I Az audio eszköz és a Roger inspiro közötti állandó kap-
csolathoz ajánlott a Roger AudioHub eszköz használata. 
Ez a termék lehetővé teszi egy vagy két audioforrás  
vezeték nélküli csatlakoztatását a Roger inspiro, Roger  
DigiMaster készülékekhez és Phonak vevőkészülékekhez.

5.16 Ellenőrzési mód 

Az Verification mode (Ellenőrzési mód) szakértőknek 
számára készült, egy adott készülék ellenőrzéséhez az 
iPOP (Phonak Operation Protocol) protokoll szerint.

5. Részletesebb tudnivalók   
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A Verification mode (Ellenőrzési mód) aktiválásának lépései:
J Válassza a következő útvonalat: 

Settings / Verification / Activate
J A készülék automatikusan újraindul Verification 

mode (Ellenőrzési mód) beállításban.

I A készülék kikapcsolásakor a Verification mode 
(Ellenőrzési mód) automatikusan inaktiválódik.

5.17 A Roger inspiro beállításai 

A menü Settings (Beállítások) menüpontjában 
módosíthatóka Roger inspiro különféle beállításai.

Nyelv beállítása
Válassza ki a Roger inspiro kijelzőjének nyelvét.

A Roger inspiro asztali képének beállítása
Válassza a kívánt asztali képet.

Dátum és idő beállítása
Állítsa be a dátumot és az időt, valamint ezek formátumát.

Riasztás beállítása
A Roger inspiro napi alapriasztás funkcióval rendelkezik. 
Itt beállíthatja ennek a riasztásnak az időpontját. 
Amikor beállította a riasztást, a riasztás szimbóluma  
látható lesz a Roger inspiro kijelzőjének felső részén. 

I Ez a riasztás csak akkor szólal meg, ha a Roger 
inspiro készüléket már bekapcsolták.

A Roger inspiro kijelzőjének beállítása
Roger inspiro kijelző paramétereinek beállítására szolgál.

A Roger inspiro elemtöltöttségi szintjének megtekintése
Az elem töltöttségi szintjét jeleníti meg.

5.18 Súgó 

Súgó tárgymutatója
Összefoglalja a Roger inspiro súgójának valamennyi 
témáját.

Webes támogatás
Megjelenít egy weboldalt, ahol további tudnivalók 
találhatók felhasználók, tanárok és szülők számára.

5. Részletesebb tudnivalók   
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A Roger inspiro készülékről
Megjeleníti a készülék sorozatszámát, szoftververzióját, 
hardververzióját és a készülék beállításait.

5.19 Műszaki adatok
 
Roger vezeték nélküli technológiai szabvány
A Roger digitális, vezeték nélküli technológiai szabvány, 
amely lehetővé teszi a miniatűr, gyengeáramú 
vevőkészülékeknek számára anagy távolságú, ultra kis 
késleltetésű hangsugárzást. A Roger a hallókészülékek 
és a cochleáris implantátumok valamennyi márkájával, 
a Roger Dynamic SoundField készülékkel, valamint normál 
hallású hallgatók számára készült megoldásokkal is 
kompatibilis. Roger a 2,4 GHz sávban működik és az egész 
világon szabadon felhasználható. A Roger által nyújtott 
zajos körülmények közöttibeszédérthetőség és a könnyű 
használhatóság szempontjábólegyedülálló.

Működési tartomány
Beltéri: kb. 15 méter / 50 láb
Kültéri: kb. 50 méter / 170 láb
Az elem működési ideje
Kb 12 óra
Töltési idő: kb. 2 óra

5.20 A tartozékokról

A Roger inspiro készülékhez speciális tartozékok 
kaphatók. További tudnivalókért látogassa meg  
a www.phonak.com weboldalt. 

5. Részletesebb tudnivalók   
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A következőkben összefoglaljuk a gyakran feltett kérdéseket 
és az azokra adott válaszokat.

6. Hibaelhárítás  

Legvalószínűbb ok Megoldás

A Roger inspiro készüléket nem lehet bekapcsolni
J Az elem lemerült J Legalább két órán át töltse 

a Roger inspiro készüléket 

Gyenge beszédérthetőség
J A mikrofon elhelyezése nem 

megfelelő 
J Vigye közelebb a mikrofont 

a beszélő szájához

A beszélő hangja nem hallható, bár a Roger inspiro be van kapcsolva
J A mikrofont elnémították. 

Vagy...
J Ellenőrizze a Roger inspiro 

képernyőjét, ill. kijelzőjét, 
és nyomja meg a mikrofon 
elnémítógombját, hogy 
aktiválja a mikrofont

J A hallókészüléket nem 
állították be a megfelelő 
programra. Vagy...

J Csatlakoztassa a vevőkészüléket 
és ellenőrizze, hogy a megfelelő 
módban van-e (DAI, EXT,FM)

J A Roger Dynamic SoundField 
rendszer nincs megfelelően 
beállítva. Vagy...

J Csatlakoztassa vagy 
kapcsolja be vagyellenőrizze 
a Roger Dynamic SoundField 
rendszerhangerő-beállításait

J	A SubNet funkciót aktiválták J Nyomja meg az EndSub 
gombot

Legvalószínűbb ok Megoldás

A Roger inspiro nem válaszol az utasításokra
J Szoftverprobléma J Indítsa újra a Roger inspiro 

készüléket a négy oldalsó 
gomb egyidejű megnyomásával 

Az FM-vevőt nem lehet csatlakoztatni a Roger inspiro 
készülékhez
J Az FM üzemmód nem aktív J	Válassza ki a Roger + FM 

üzemmódot a Settings / 
Modes / Application Mode 

A Roger DigiMaster hangszóró sípoló hangot ad
J Audio visszacsatolás a 

hangszóró és a mikrofon 
között

J	Távolodjon el a Roger 
DigiMaster hangszórótól  
és /vagy csökkentse a Roger 
inspiro’shangerejét

Az audio jelátvitel szakadozik
J Túl nagy a távolság a Roger 

inspiro és a vevőkészülékek 
között

J	Csökkentse a Roger inspiro 
és a vevőkészülékek közötti 
távolságot

Az Audio Line-in készülék hangereje túl alacsony
J Nem megfelelő hangerő-

beállítások
J	Növelje az audioforrás 

hangerejét vagy módosítsa 
az audiobemenet beállításait 
a Roger inspiro készüléken
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6. Hibaelhárítás

R Kérjük, a Phonak Roger inspiro használata előtt 
olvassa el a következő oldalakon szereplő 
tudnivalókat.

7.1 Veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések

! Tartsa a készüléket 3 év alatti gyermekektől távol.

! A Roger inspiro készülék felnyitása kárt okozhat 
benne. Ha olyan probléma lép fel, amely nem 
oldható meg ennek a használati útmutatónak 
a hibaelhárítási részében adott megoldások 
alapján, forduljon hallásgondozószakemberéhez.

! A Roger inspiro javítását csak meghatalmazott 
szervizközpontban végezhetik. Nem engedélyezettek 
a készüléknek olyan változtatásai és módosításai, 
amelyek nem rendelkeznek a Phonak kifejezett 
jóváhagyásával.

! Az elektromos alkatrészek ártalmatlanítását a helyi 
szabályozásoknak megfelelően kell végezni.

7. Fontos tudnivalók
Legvalószínűbb ok Megoldás

A vevőkészülékekben véletlen beszélő hangja hallható
J A beszélő nem némította 

el vagy kapcsolta ki Roger 
inspiro készülékét (t.i. amikor 
elhagyta a helyiséget)

J	Némítsa el vagy kapcsolja 
ki a beszélő Roger inspiro 
készülékét
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! Ne használja a Roger inspiro készüléket olyan 
helyen, ahol tilos az elektronikus eszközök 
használata. Ha nem biztos benne, kérdezze meg 
a felelős személyt.

! A Roger inspiro csak a repülési személyzet kifejezett 
engedélyével használható repülőgépen.

! Kizárólag a megfelelő IECXXXXX szabvány szerint 
tesztelt külső eszközöket szabad csatlakoztatni.

! Kizárólag a Phonak AG által jóváhagyott 
tartozékokat használjon.

! Amennyiben a Roger inspiro kábeleit a rendeltetésükkel 
ellenkezőmódon használja, sérülést okozhatnak.

! Gépek üzemeltetése közben ügyeljen, nehogy a gép 
elkapja valamelyik alkatrészt.

! Tilos a Roger inspiro töltése, miközben a testén viseli azt. 

! Vigyázat: áramütés. Ne dugja be egyedül 
a dugaszokat az elektromos csatlakozásba.

7. Fontos tudnivalók  

7.2 A termék biztonságára vonatkozó tudnivalók

I Védje a Roger inspiro készüléket a túlzott mértékű 
nedvességtől(fürdés, úszás), hőtől (fűtőtest, autó 
műszerfala), és izzadás esetén a bőrrel való 
közvetlen érintkezéstől (edzés, aerobik, sportolás).

I Röntgensugárzás, CT vagy MRI felvétel elronthatja, 
illetve károsan befolyásolhatja a Roger inspiro 
készülék megfelelő működését.

I Óvja a Roger inspiro készüléket a túlzott mértékű 
ütéstől és rezgéstől.

I Ne tegye ki a Roger inspiro készüléket nagyobb 
hőmérsékletnek és nedvességnek, mint az ebben a 
felhasználói útmutatóban meghatározott feltételek. 

I Amikor a Roger inspiro készülékét különböző 
kábelekhez csatlakoztatja, ne fejtsen ki túl nagy erőt.

I Óvja a nyílásokat (mikrofonok, audiobemenet 
és töltő) a portól és szennyeződésektől.
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I Ha a Roger inspiro leesett vagy megsérült, töltés 
közben túlmelegedett, megsérült egy vezetéke 
vagycsatlakozója, valamint folyadékba esett,  
ne használja tovább Roger inspiro készülékét és 
forduljon hallásgondozó szakemberéhez. 

I A készülék megszárításához soha ne használjon 
mikrohullámú és egyéb melegítőeszközöket.

I A Roger inspiro készüléket nedves ruhával tisztítsa. 
A Roger inspiro készülék tisztításához soha ne 
használjon háztartási

I Biztonsági okokból a Roger inspiro készüléket csak 
Phonak által szállított töltővel töltse vagy 5 VDC 
és ≥500 mA kimenetű stabilizált töltővel.

I Ne csatlakoztasson a Roger inspiro készülékhez  
3 méternél (9 láb) hosszabb USB- vagy audiokábelt.

I Amikor nem használja a Roger inspiro készüléket, 
kapcsolja ki és tárolja biztonságosan.

7. Fontos tudnivalók  

I A Roger inspiro beépített, újratölthető elemmel-
rendelkezik. Ez az elem több száz alkalommal tölthető 
és lemeríthető, de végül elhasználódhat. 

I Az elem cseréjét csak meghatalmazott személyzet 
végezheti.

7.3 Egyéb fontos tudnivalók

J Nagy teljesítményű elektronikus berendezés, nagyobb 
elektronikus létesítmények és fémszerkezetek 
ronthatják és jelentősen csökkenthetik a működési 
tartományt.

J A Roger inspiro gyűjti és tárolja a belső műszaki 
adatokat. Ezeket az adatokat leolvashatja 
hallásgondozó szakember, hogy ellenőrizze 
a készüléket, és segítsen a készülék ideális módon 
történő használatában. 

J Pacemakert vagy más orvosi eszközt viselő személyek 
MINDEN ESETBEN kérjék ki kezelőorvosuk, pacemakerjük 
vagy az egyéb orvosi eszközük gyártójának a tanácsát, 
MIELŐTT használnák a Roger inspiro készüléket. A Roger 
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7. Fontos tudnivalók 

inspiro pacemakerrel vagy egyéb orvosi eszközzel való 
használata MINDIG feleljen meg a pacemakert elrendelő 
orvos vagy a pacemaker gyártója ajánlásainak. 

J A Roger inspiro jelátviteli mikrofonból a csatlakoz-
tatottvevőkészüléknek küldött digitális jelet csak a 
jeltovábbító mikrofonok hálózatában lévő készülékek 
foghatják.

J Roger inspiro készülékének rádiófrekvenciás 
működése engedélyezett az adott országban vagy 
tartományban, és előfordulhat, hogy az adott 
területen kívüli használata nem engedélyezett. 
Vegye figyelembe, hogy nemzetközi utazás során 
történő használatkor a készülék zavart okozhat 
más elektronikus berendezésekben, illetve más 
berendezések zavarhatják a Roger inspiro működését. 

J Vegye figyelembe hogy az FM-rádiójeleket 
felfoghatja és meghallhatja más FM-vevő is. 

J Vegye figyelembe, hogy a jelátviteli mikrofon 
ésa vevőkészülék közötti vezeték nélküli jelátvitel 
interferencia következtében vagy eltávolodás 

hatására szaggatott lehet és megtörténhet, hogy 
a jelátviteli mikrofon viselője által kimondott egyes 
szavakat nem hallhatja a vevőkészülék viselője. 

J A vevőkészüléket nem érje közvetlenül hajspray vagy 
egyéb kozmetikum.

J A hallókészülék mikrofonjának érzékenysége ennek 
a rendszernek a használatával csökkenhet, ezért 
csökkenhet a környezeti körülmények 
tudatosságának foka. 

J Az univerzális vevőkészülékek elinduláskor hangos 
sípolást hallathatnak, ami zavaró lehet a cochleáris 
implantátumot viselők számára. A sípolás 
kiküszöbölése érdekében forduljon hallásgondozó 
szakemberéhez.
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8. Szerviz és garancia

8.1. Helyi garancia
A készülék vásárlásának helyszínén érdeklődjön a 
hallásgondozó szakembertől a helyi garanciafeltételekről.

8.2. Nemzetközi garancia
A Phonak egyéves, korlátozott nemzetközi garanciát 
biztosít, amely a termék megvásárlásának napjától 
érvényes. Ez a korlátozott garancia gyártási- és 
anyaghibákra vonatkozik. A garancia csak a vásárlást 
igazoló dokumentum bemutatása esetén lép érvénybe.

A nemzetközi garancia nem érint semmilyen törvényes 
jogot, amelyre Ön az érvényben lévő, kereskedelmi 
termékek értékesítésével kapcsolatos törvényekben 
foglaltaknak megfelelően jogosult.

Felhatalmazott 
hallásgondozó 
szakember
(bélyegző/aláírás):

8.3. A garancia korlátozása
Ez a garancia nem vonatkozik a helytelen kezelés 
vagy  ápolás, vegyi anyagok hatása, vízbe merítés vagy 
túlzott erőhatások miatt bekövetkezett károsodásra. 
Harmadik fél által vagy felhatalmazás nélkül végzett 
szervizelés okozta károk esetén a garancia érvénytelen. 
Ez a garancia nem terjed ki a hallásgondozó szakember 
által a munkahelyén végzett javításokra.

Sorozatszám:

 
 
A vásárlás dátuma:
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9.   Tudnivalók és a szimbólumok 
magyarázata

A CE-jelöléssel a Phonak AG 
megerősíti, hogy ez a Phonak 
termék – a tartozékokkal együtt 
– az orvostechnikai eszközökre 
vonatkozó, 93/42/EGK jelű irányelv, 
valamint a rádióberendezésekre és 
távközlési berendezésekre vonatkozó, 
1999/5/EK jelű R&TTE irányelv 
követelményeinek egyaránt megfelel.

A figyelmeztető jel azt jelenti, 
hogy használatára egy vagy több 
EU tagállamban korlátozások 
vonatkozhatnak.

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy 
a felhasználónak el kell olvasnia és 
szem előtt kell tartania a használati 
útmutatóban foglalt lényeges 
tudnivalókat.

R 

C

I

! Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a 
felhasználónak figyelembe kell vennie 
a használati útmutatóban szereplő, vo-
natkozó figyelmeztető megjegyzéseket.

A termék kezelésére és biztonságára 
vonatkozó fontos tudnivalók.

A készülék a kivitelezésének 
köszönhetően rendeltetésszerű 
használat esetén problémamentesen 
és korlátozások nélkül alkalmazható, 
amennyiben a használati útmutató 
ellenkező információt nem tartalmaz.
0° és +40 °C között (+32° és 
+104 °F között), valamint <95 % 
páratartalomnál (nem kondenzáló).

Szállítás és tárolás során a 
hőmérséklet nem lépheti túl hosszú 
időre a –20 °C-os és +60 °C-os  

Működési 
körülmények 

I

A szállításra és 
tárolásra vonat-
kozó feltételek
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(-4 és +140 °F között) hőmérsékleti, 
valamint a 90 % páratartalom 
határértékeket. A légnyomás a  
500–1100 hPa tartománybanmegfelelő.

 Az áthúzott hulladékgyűjtőt ábrázoló 
szimbólum arra hívja fel a figyelmet, 
hogy ez a készülék nem dobható 
a háztartási hulladékok közé.
készülékeket az elektronikus 
számára fenntartott hulladéklerakó 
szakemberénél  A helyes 
hulladékkezelés védelmet nyújt 
egészsége és környezete számára.
A termékben lévő elem beépített, 
nem cserélhető. Ne próbálja meg 
felnyitni a terméket vagy kivenni 
az elemet, mivel ez sérülést okozhat 
és károsíthatja a terméket.
Az elem eltávolításához forduljon 
a helyi újrahasznosító intézményhez.

T

9. Tudnivalók és a szimbólumok ismertetése 
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