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1. Velkommen

Gratulerer med valget av Roger inspiro fra Phonak. 
Roger inspiro er en trådløs mikrofon med høy ytelse som 
er egnet for lærere og utviklet for bruk i både vanlige 
skoler og spesialskoler.

Roger inspiro er et sveitsisk førsteklasses produkt som 
er utviklet av Phonak, verdens ledende selskap innen 
hørselsprodukter.

Les denne bruksanvisningen nøye for å dra nytte av alle 
de mulighetene som Roger inspiro tilbyr.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte din høreapparat-
spesialist.

Phonak – life is on  www.phonak.com

I
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Roger inspiro
a av / på-knapp
b Fargeskjerm
c Funksjonstaster
d Tastaturlås og 
 Tilbake-knapp
e Dempetast for 
 mikrofon

f 3,5 mm audioinngang
g Mini-USB for lading

2. Bli kjent med Roger inspiro

b

c

d e

f g

a
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h Krok for feste av 
 belteklype og 
 halsslynge
i Kabelsnelle

iLapel-mikrofone
j Mikrofonåpninger 
k Festeklype

EasyBoom-mikrofon 
(tilleggsutstyr)
l Mikrofon

h

i

j

k

l
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3.1 Lade Roger inspiro 

Roger inspiro inneholder et innebygd oppladbart, første-
klasses litium-polymer-batteri som hurtiglades. Et helt 
utladet batteri lades helt opp igjen på ca. 2 timer.

3. Komme i gang
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Batterisymbolet på Roger inspiro blinker under lading. 
Det er ikke mulig å overlade batteriet. 

Når Roger inspiro kobles fra strømforsyningen eller  
laderen, viser batterisymbolet på skjermen gjenstående 
kapasitet. 

    Batteriet er fulladet.

Vibrasjonsalarmen aktiveres ca. 1 time før batteriet til 
Roger inspiro lades helt ut. Se meldingen på skjermen 
på Roger inspiro, og følg instruksjonene. 

Batterisymbolet blir rødt når batteriet til Roger inspiro er 
helt utladet. 

I Bruk kun den originale Phonak-laderen til Roger 
inspiro. 
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3. Komme i gang 

på av

3.2 Slå på Roger inspiro 

Når du skal slå på Roger inspiro, skyver du knappen 
mot venstre til det grønne merket vises og skjermen 
lyser.

For å spare strøm slås bakgrunnsbelysningen på LCD-
skjermen til Roger inspiro seg av etter noen få sekunder. 
Lyset slås på igjen når du trykker på en knapp. 

Slå av Roger inspiro ved å skyve knappen mot høyre.

I Når du slår på Roger inspiro for første gang, kan 
du følge instruksjonene på skjermen for å stille inn 
egne preferanser.



13 

3.3 Ha på Roger inspiro 

Roger inspiro kan enten  
festes på beltet … 

… eller brukes rundt 
halsen
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b

a

"klikk"

3. Komme i gang 

Fest klypen på knappen  
på baksiden av Roger  
inspiro. 

Pass på at den er festet  
skikkelig. 

Klypen kan også festes på beltet eller buksen før Roger 
inspiro settes på.
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Trykk på knappen øverst på klypen for fjerne den.

a b



16 

Sett halsslyngen i sporet på knappen til Roger inspiro. 

ba c

3. Komme i gang 
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3.4 Ha på iLapel-mikrofonen

iLapel er en brukervennlig myggmikrofon med flerret-
nings-teknologi som gir enestående lydkvalitet. 

I Du må slå av Roger inspiro før du skifter mikrofon.

a) Trekk iLapel ut av Roger inspiro.
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b) Fest iLapel til skjorten, og sørg for at avstanden 
mellom mikrofonen og munnen er omtrent 20 cm .

I Ikke dekk til de to  
mikrofonåpningene.

OK!

Feil

3. Komme i gang 
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3.5 Ha på EasyBoom-mikrofonen (tilleggsutstyr)

EasyBoom er en behagelig, enkel og robust bommikrofon, 
ideell til bruk i klasserom. 

I Du må slå av Roger inspiro før du skifter mikrofon. 

Sørg for at mikrofonhodet er riktig plassert, som vist 
ovenfor (A). Ved behov kan du enkelt bøye bomdelen (B). 

(A) (B)
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3. Komme i gang 

Fest klypen til klærne som 
vist, og se til at kabelen ikke 
er stram mellom klypen og 
øret, eller mellom klypen og 
Roger inspiro.

Plasser mikrofonen riktig som vist på bildet nedenfor.

I

II

III
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3.6 Dempe mikrofonen

Mikrofonen på Roger inspiro 
kan enkelt dempes ved å 
trykke på mikrofontasten.

J Dette symbolet bekrefter at mikrofonen er aktiv: 

J Dette symbolet bekrefter at mikrofonen er dempet: 

 

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 Aktivere tastaturlåsen

Det anbefales å aktivere 
tastaturlåsen når tastaturet 
ikke er i bruk. 

Du aktiverer ved å gå til  
det høyeste menynivået (vist 
til høyre) og trykke på 
tastesymbolet og deretter på 
OK. Et tastesymbol vises i 
statusfeltet. 

For å låse opp tastene gjentar du prosedyren over. 

I Når tastelåsen aktiveres, låses tastene foran. De 
forblir låst også når du bruker av/på-knappen. 

3. Komme i gang 
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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4.1 Åpne menyen til Roger inspiro

J Trykk på opp- / nedpilen ( ) eller på OK ( ) på  
tastaturet. Alle disse tastene gir øyeblikkelig tilgang 
til hovedmenyen til Roger inspiro. 

J Trykk på Tilbake ( ) for å gå ett trinn tilbake i  
menyen til Roger inspiro. 

J Trykk på venstre eller høyre funksjonstast (knappene 
( ) under skjermen) i menyen til Roger inspiro når 
du blir bedt om det.

4.2 Bruke Roger inspiro til å koble enheter i et 
nettverk (Connect)

Et trådløst system består av én eller flere trådløse  
mikrofoner, som sender stemmen til den som snakker 
(eller andre innkommende lydsignaler), trådløst til  
én eller flere mottakere (som brukes av den som lytter). 
Mikrofoner og mottakere må være koblet sammen for 
å fungere sammen i et nettverk. Denne koblingen 
gjøres ved å trykke på funksjonstasten Connect på Roger  
inspiro. Under koblingsprosessen holdes ganske enkelt 
Roger inspiro i nærheten av enheten som skal kobles 
til. 

4. Bruke Roger inspiro
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4.2.1 Koble til Roger-mottakere

Et ubegrenset antall Roger-mottakere kan kobles med 
Roger inspiro. 

Slik kobler du:
J Slå på Roger inspiro.
J Hold Roger inspiro innen 10 cm fra Roger-mottakeren. 
J Roger-mottakere må festes til sine respektive høre-

apparater, og disse høreapparatene må være slått på. 
Roger-mottakere som bæres på kroppen, må være 
slått på.

J Trykk på den høyre funksjonstasten Connect på Roger 
inspiro. Mottakeren avgir bekreftelsessignal.

J Nå er Roger-mottakeren koblet med Roger inspiro, 
og personen som snakker, kan snakke inn i Roger  
inspiro-mikrofonen. Gjenta disse trinnene for å koble 
til flere mottakere. 

4. Bruke Roger inspiro 
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4.2.2 Koble til FM-mottakere 

Et ubegrenset antall FM-mottakere kan kobles til Roger 
inspiro når Roger inspiro er i programmodusen Roger + 
FM. Mottakerne må være festet til sine respektive høre-
apparater, og disse må være slått på. 

Slik kobler du:
J Slå på Roger inspiro.
J Hold Roger inspiro innen 10 cm fra mottakeren. 
J Mottakere må festes til sine respektive høreapparater, 

og disse høreapparatene må være slått på. Mottakere 
som bæres på kroppen, må være slått på.

J Trykk på den høyre funksjonstasten Connect på Roger 
inspiro. Mottakeren avgir bekreftelsessignal.

J Nå er mottakeren koblet med Roger inspiro og  
personen som snakker, kan snakke inn i Roger inspiro-
mikrofonen. Gjenta disse trinnene for å koble til  
flere mottakere. 

I Roger- og FM-mottakere kan brukes samtidig med 
den samme Roger inspiro. 
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4.2.3 Koble til Roger DigiMaster-enheter 
Roger DigiMaster-enheter, slik som Roger DigiMaster 
5000-høyttaleren, kan også kobles med Roger inspiro. 

Slik kobler du:
J Slå på Roger inspiro.
J Hold Roger inspiro innen 1 cm fra Roger DigiMaster-

enheten. 
J Slå på Roger DigiMaster.
J Trykk på den høyre funksjonstasten Connect på  

Roger inspiro.
J Nå er Roger DigiMaster koblet med Roger inspiro, og 

personen som snakker, kan snakke inn i Roger inspiro-
mikrofonen.

4.3 Bruke Roger inspiro i et klasseromsnettverk  
(Primary Talker)

Flere sendermikrofoner (Roger DynaMic, Roger inspiro 
osv.) kan brukes sammen i et klasseromsnettverk. 
Den primære Roger inspiro vil alltid ha første nettverk-
sprioritet, mens andre enheter har andreprioritet.

4. Bruke Roger inspiro 
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Modusen Primary Talker (primær taler) hjelper hoved-
taleren med å lede en diskusjon i klasserommet som 
involverer flere trådløse Roger-mikrofoner. Når hoved-
taleren snakker, avbrytes overføring av andres stemme,  
og de som lytter, hører ikke sine egne stemmer via  
sine mottakere. Det betyr at det kun er hovedtaleren 
som høres. De andre som snakker, kan snakke når  
hovedtaleren ikke snakker.

Slik velger du modusen Primary Talker:
J Fra Roger inspiro-menyen går du til: Innstillinger / 

Modus / MTN modus / Primary Talker. 

4.4 Bruke Roger inspiro i et konferanseromsnettverk 
(Equal Talker)

Flere sendermikrofoner (Roger DynaMic, Roger inspiro 
osv.) kan brukes sammen i et konferansenettverk. I  
modusen for flere likestilte talere har alle disse sender-
mikrofonene samme nettverksprioritet. Det innebærer  
at personene som snakker, høres i den rekkefølgen de 
snakker (dvs. den første som snakker, får prioritet).
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4. Bruke Roger inspiro 

Slik velger du modusen Equal Talker:
J Gå til: Innstillinger / Modus / MTN modus / Equal Talker 

4.5 Opprette et undernettverk for bruk av en lærer-
assistent (SubNet / EndSub)

I en klasseromssituasjon må lærerassistenter noen 
ganger gi spesifikke instruksjoner til ett eller to barn. 
Hele klassen trenger ikke å høre disse instruksjonene, 
bare disse barna. Roger inspiros undernettverks-
funksjon (SubNet) oppretter et undernettverk som gjør 
at lærerassistenten kan kommunisere med disse barna 
direkte, uten å forstyrre hovednettverket.

Tilordne først undernettverksfunksjonen til Roger inspiros 
venstre funksjonstast:
J Gå til: Innstillinger / Konfig. SoftKeys / Venstre SoftKey
J Velg funksjonen SubNet / EndSub og trykk på .
J Trykk på tasten  for å gå tilbake til hovedmenyen.

Når venstre funksjonstast er konfigurert, oppretter du 
undernettverket:
J Trykk på funksjonstasten for undernettverk.
J Hold Roger inspiro mindre enn 10 cm fra mottakeren, 

og trykk på Connect.
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Gå tilbake til hovednettverket:
J Trykk på den venstre funksjonstasten for å avslutte 

undernettverk.
J Hold Roger inspiro mindre enn 10 cm fra mottakeren, 

og trykk på Connect.

4.6 Bruke Roger inspiro til å kontrollere enheter 
(Check)

Dataene til en nettverksenhet kan kontrolleres trådløst 
med Roger inspiro. 

Flere typer data kan kontrolleres:
J Nettverksstatus
J Koblingskvaliteten til de koblede enhetene
J Lagrede enhetsdata
J Batteristatus for Roger DynaMic

Slik kontrollerer du en enhet:
J Slå på Roger inspiro og enheten.
J Hold Roger inspiro innen 10 cm fra enheten. 
J Trykk på den venstre funksjonstasten Check.
J Enhetsdataene kan leses av på Roger inspiro.
J Bla helt enkelt nedover i datalisten. 
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4. Bruke Roger inspiro 

4.7 Bruke Roger inspiro til å administrere innstillingene 
til Roger-mottakeren (Check / Manage)

Innstillingene til Roger-mottakeren kan også admini-
streres direkte fra Roger inspiro. 

Flere innstillinger kan endres: 

Easy Gain (enkel forsterkning)
Øker eller reduserer volumet på Roger-mottakeren. 

Standardinnstillinger 
Tilbakestiller Roger-mottakeren til standardinnstillingene.

Slik administrerer du innstillingene til Roger-mottakeren:
J Slå på Roger inspiro og Roger-mottakeren.
J Hold Roger inspiro innen 10 cm fra mottakeren. 
J Trykk på den venstre funksjonstasten Check.
J Trykk på funksjonstasten Manage til høyre.
J Velg de innstillingene du vil endre, fra listen, og 

trykk på .
J Trykk på  for å ta i bruk endringene.
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CI module
Flere innstillinger er tilgjengelige for den universelle 
miniatyr-Roger-mottakeren (Roger X) for å tilpasse 
den aktuelle CI.

CI-modul Egnet for CI (produsent / type)
Automatic Alle
Innstilling #1  Advanced Bionics AB / Harmony / Auria /  

Neptune, Cochlear / Freedom BW 
Innstilling #2 Med-El / Opus 2
Innstilling #3 Neurelec / Digi SPK
Innstilling #4   
Innstilling #5   Phonak MicroLink / CI S
Innstilling #6 Cochlear / Esprit 3G
Innstilling #7 Neurelec / Digi SP
Innstilling #9 Cochlear / Nucleus 5,6 

I Se www.phonak.com (delen om støtte) for å se  
CI-modulinnstillingene for de nyeste CI-ene på 
markedet.
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5.1 Kontrollere programvareversjon for Roger inspiro

Bruk funksjonen Om Roger inspiro til å kontrollere 
hvilken programvareversjon som Roger inspiro bruker.

Slik kontrollerer du:
J Gå til: Hjelp/Om Roger inspiro
J Den installerte programvareversjonen vises. 

5.2 Tilpasse funksjonstastene 

Funksjonene til de to funksjonstastene på Roger inspiro 
kan tilpasses for å optimere den daglige bruken. 

Slik tilpasser du funksjonstastene:
J Gå til: Innstillinger / Konfig. Softkeys
J Velg venstre eller høyre funksjonstast, og trykk på .
J Velg funksjonen som skal tilordnes til funksjonstasten, 

fra listen, og trykk på . 
J Trykk én gang på  for å tilpasse den andre 

funksjonstasten på Roger inspiro.
J Trykk på tasten  flere ganger for å gå tilbake til 

hovedmenyen.

5. Mer detaljert informasjon
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J De valgte funksjonene til begge funksjonstastene 
vises nå på hovedskjermen. 

I Bruk funksjonstasten Standard for å gjenopprette 
standardkonfigurasjonen til funksjonstastene  
Innstillinger / Konfig Softkeys / Standard.

 
5.3 Endre programmodus 

Roger inspiro kan kjøre i to programmodus: Roger- 
modus: for å bruke Roger inspiro med Roger-mottakerne 
og Roger DigiMaster-enheter.
Roger + FM-modus: for å bruke Roger inspiro med 
Roger-mottakere, Roger DigiMaster-enheter og FM-
mottakere. 

Endre programmodusen:
J Gå til: Innstillinger / Modus / Modusfunksjon
J Velg ønsket programmodus på menyen.
J Roger inspiro startes automatisk på nytt i valgt  

programmodus.
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5. Mer detaljert informasjon 

5.4 Justere lydvolumet til Roger DigiMaster-høyttalere

Dette kan gjøres trådløst med Roger inspiro. 
 
Slik endrer du volumet til Roger DigiMaster:
J Gå til: SoundField / Volumkontroll
J Bruk opp- / nedpiltastene til å justere volumet til  

Roger DigiMaster. 

5.5 Justere volumet til Roger DigiMasters eksterne 
audioinnganger

Når en lyd- eller multimediaenhet er koblet (via kabel) til 
den eksterne audioinngangen til en Roger DigiMaster-
høyttaler, kan volumet til lydenheten justeres enten 
direkte på enheten eller ved hjelp av funksjonen Audio 
vol. kontroll på Roger inspiro.

Slik justerer du volumet for ekstern audioinngang:
J Gå til: SoundField / Audio vol. kontroll
J Bruk opp- / nedpiltastene til å justere volumet. 
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5.6 Koble til et eksisterende nettverk (JoinNet)

Hvis et nettverk allerede eksisterer, kan Roger inspiro 
enkelt koble til dette nettverket. 

Slik kobler du til et eksisterende nettverk:
J Hold Roger inspiro innen 10 cm fra en enhet som  

allerede er koblet til nettverket. 
J Gå til: Network / JoinNet
J Roger inspiro kobles til det eksisterende nettverket.

5.7 Opprette en ny nettverks-ID (NewNet)

For å opprette et nytt nettverk i det samme driftsom-
rådet (dvs. rom eller avdeling) som et eksisterende  
nettverker det nødvendig å opprette en ny nettverks-ID.

I Når det opprettes en ny nettverks-ID, slettes alle de  
eksisterende nettverksdataene i Roger inspiro, og det er 
ikke mulig å gå tilbake til den forrige nettverks-ID-en.

Slik oppretter du en ny nettverks-ID:
J Gå til: Network / Opprett NewNet
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5.8 Vis liste over tilkoblede enheter 

Denne funksjonen viser hvilke mikrofoner eller Roger 
Dynamic SoundField-enheter som for øyeblikket er  
koblet til et nettverk. Disse enhetene må være slått på.  

Slik ser du MultiTalkers (sendermikrofoner slik som Ro-
ger inspiro, Roger DynaMic osv.):
J Gå til: Network / Se MultiTalkers

Slik ser du Roger DigiMaster-enheter (Roger Dynamic 
SoundField-enheter): 
J Gå til: SoundField / Se DigiMasters

I Funksjonen vis liste over tilkoblede enheter, gjelder 
ikke for mottakere.

5. Mer detaljert informasjon 
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5.9 Vis den totale brukstiden til en enhet

Den totale brukstiden til en Roger-enhet er den tiden 
som denne enheten har vært i bruk (siden den ble  
kjøpt eller siste service). Denne tiden kan vises ved å 
bruke funksjonen Check på Roger inspiro. 

Slik ser du den totale brukstiden til en enhet:
J Pass på at både Roger inspiro og enheten er slått på. 
J Hold Roger inspiro innen 10 cm fra den aktuelle  

enheten. 
J Trykk på den venstre funksjonstasten Check.
J Bla ned i datalisten for å vise tiden. 

5.9.1 Vis den totale brukstiden til Roger inspiro

Den totale brukstiden til Roger inspiro kan kontrolleres 
direkte på Roger inspiro. 

Slik velger du:
J Gå til: Innstillinger / DataLogging 
J Les av den totale brukstiden til Roger inspiro.
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5.10 Endre FM-kanalen til Roger inspiro 

FM-kanalen til Roger inspiro kan enkelt endres. 

Slik endrer du FM-kanalen til Roger inspiro:
J Gå til: FM / Bytt kanal
J Velg ønsket FM-kanal, og trykk på .
J Den valgte FM-kanalen aktiveres.
J Trykk på Connect for å koble FM-mottakere med den 

nyvalgte FM-kanalen. 

5.11 Finne en ny FM-kanal i Roger inspiro 

Denne funksjonen finner en ny, ubrukt FM-kanal. 

Slik finner du en ny FM-kanal: 
J Slå på Roger inspiro, og hold den nærmere enn 10 cm 

fra FM-mottakeren. 
J Mottakere må festes til sine respektive høreapparater, 

og disse høreapparatene må være slått på. Mottakere 
som bæres på kroppen, må være slått på.

J Gå til: FM / Finn kanal
J Trykk på Ja eller Nei.

5. Mer detaljert informasjon 
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5.12 Endre FM-mottakerinnstillinger 
FM-mottakerinnstillingene kan også administreres  
direkte fra Roger inspiro. 

Flere funksjoner er tilgjengelige: 

Scan for kanaler
Søker etter en eksisterende overføring fra en annen 
trådløs mikrofon, f.eks. dersom en høyttaler allerede 
bruker en FM-mikrofon på en forelesning eller presen-
tasjon.

Finn mottakere
Hjelper deg med å finne en mottaker. Relevante  
mottakerdata kan leses av og vises på skjermen til Roger 
inspiro (f.eks. bruker og serienummer for mottakeren).

Se kanaler
Viser kanalene som er programmert i mottakeren for 
øyeblikket. 

Still FM volum
Øker eller reduserer volumet på FM-mottakeren. 
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Bytt kanal
Endrer mottakerkanalen uten å endre gjeldende Roger 
inspiro-kanal. Dette kan være nyttig dersom du trenger 
å opprette flere arbeidsgrupper i samme klasse. 

Angi lydsignal
Du kan velge mellom flere ulike lydsignaler som skal 
brukes når FM-mottakerne synkroniseres  eller overvåkes.

Lås trykknapp
Låser eller låser opp trykknappen på den universelle 
FM-mottakeren.

Slik endrer du FM-mottakerinnstillinger:
J Slå på Roger inspiro og mottakeren.
J Hold Roger inspiro innen 10 cm fra mottakeren. 
J Trykk på den venstre funksjonstasten Check.
J Trykk på den høyre funksjonstasten Manage.
J Velg den innstillingen du vil endre, fra listen, og 

trykk på .
J Følg de etterfølgende instruksjonene i Roger inspiro.

5. Mer detaljert informasjon 
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5.13 Reaktivere menyen for førstegangs bruk
 
Roger inspiro er forhåndskonfigurert fra fabrikken. Men 
når Roger inspiro slås på for første gang, får du mulighet 
til å endre konfigurasjonen til Roger inspiro. For å  
sørge for at du blir spurt om denne konfigurasjonen igjen 
neste gang du slår på Roger inspiro, kan du velge å  
reaktivere og starte enheten på nytt.

Reaktivere menyen for førstegangs bruk:
J Gå til: Innstillinger / Modus / Rekonfigurering / Reaktiver
J Slå Roger inspiro av og på igjen.

5.14 Endre menytype

To typer menyer er tilgjengelige: Full gir tilgang til hele 
Roger inspiro-menyen, mens Quick passer for mindre 
erfarne brukere som ikke trenger tilgang til alle funksjo-
nene til Roger inspiro.
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Slik endrer du menytype:
J Slå på Roger inspiro.
J Når mikrofonsymbolet vises i øvre, venstre hjørne av 

skjermen til Roger inspiro, trykker du på  og venstre 
funksjonstast samtidig. Deretter trykker du på  igjen.

J Velg den menytypen du foretrekker, og deretter . 

5.15 Koble lydenheter med Roger inspiro

Roger inspiro kan kobles direkte til lydenheter via  
audioinngangen til Roger inspiro.

Slik kobler du til en lydenhet:
J Sett en 3,5 mm lydkabel inn i hodetelefonutgangen 

til lydenheten. 
J Sett den andre enden inn i audioinngangen til Roger 

inspiro (på bunnen av enheten). 
J Lydsymbolet  vises på skjermen til Roger inspiro.

Hver lydenhetstype har en spesifikk impedansutgang. 
Audioinngangstypen til Roger inspiro kan angis for å 
reflektere dette mer nøyaktig. 
 

5. Mer detaljert informasjon 
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Slik angir du audioinngang for Roger inspiro:
J Gå til: Innstillinger / audio input
J Velg ønsket lydenhet, og trykk på .

I For permanent kobling mellom en lydenhet og  
Roger inspiro anbefaler vi å bruke Roger Audio-
Hub-enheten. Dette produktet gjør at én eller  
to lydkilder kan kobles trådløst til Roger inspiro, 
Roger DigiMaster-enheter og Phonak-mottakere.

5.16 Verifiseringsmodus 

Verifiseringsmodusen er en modus der høreapparat-
spesialister kan verifisere en enhet i henhold til iPOP 
(Phonak Operation Protocol).

Slik aktiverer du verifiseringsmodus:
J Gå til: Innstillinger / Verifisering / Aktiver
J Enheten starter automatisk på nytt i verifiserings-

modus.

I Når enheten slås av, deaktiveres verifiseringsmodus 
automatisk.
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5.17 Innstillinger for Roger inspiro 

Under Innstillingerpå menyen kan du endre ulike innstil-
linger for Roger inspiro.

Angi språk
Velg skjermspråk for Roger inspiro.

Angi bakgrunnsbilde for Roger inspiro
Velg det bakgrunnsbildet du foretrekker.

Angi dato og klokkeslett
Angi dato og klokkeslett samt format for disse.

Angi alarm
Roger inspiro har en grunnleggende daglig alarm-
funksjon. Her kan du angi klokkeslett for denne alarmen. 
Når alarmen er angitt, vises alarmsymbolet  øverst 
på skjermen til Roger inspiro. 

I Denne alarmen høres bare når Roger inspiro er 
slått på.

5. Mer detaljert informasjon 
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Stille inn Roger inspiro-displayet 
Angi skjerm for Roger inspiro.

Vis batteristatusen til Roger inspiro
Vis batteristatus.

5.18 Hjelp 

Hjelpemeny
Oppsummerer alle hjelpeemner for Roger inspiro.

Web support
Viser en nettside med mer nyttig informasjon for  
brukere, lærere og foreldre.

Om Roger inspiro
Viser enhetens serienummer, programvareversjon,  
maskinvareversjon og enhetsinnstillinger.
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5.19 Tekniske data
 
Roger-standard for trådløs teknologi
Roger er en standard for trådløs teknologi som muliggjør 
bredbåndssending av lyd med stor rekkevidde og 
svært liten forsinkelse til miniatyrmottakere samt lavt 
strømforbruk. Roger er kompatibel med alle merker av 
høreapparater, cochleaimplantater, Roger Dynamic 
SoundField og løsninger for lyttere med normal hørsel. 
Roger fungerer i 2,4 GHz-båndet og er lisensfritt over 
hele verden. Roger tilbyr enestående taleforståelse i 
støy og enkel bruk.

Driftsrekkevidde
Innendørs: ca. 15 meter
Utendørs: ca. 50 meter 170 feet
Batteridriftstid
ca. 12 timer
Ladetid: ca. 2 timer

5. Mer detaljert informasjon 
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5.20 Om tilbehør

Spesifikt tilbehør er tilgjengelig til Roger inspiro. Gå til 
www.phonak.com for å lese mer. 
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Nå følger et sammendrag av ofte stilte spørsmål og svarene på 
disse.

Mulig årsak

Ikke mulig å slå på Roger inspiro

J Batteriet er utladet

Dårlig taleforståelse

J Mikrofonen er ikke riktig  
plassert

Talerens stemme kan ikke høres selv om Roger inspiro er slått på

J Mikrofonen er dempet. Eller …

J Høreapparatet er ikke stilt inn 
på riktig program. Eller …

J Roger Dynamic SoundField-
systemet er ikke riktig 
konfigurert. Eller …

J	Undernettverksfunksjonen er 
aktivert

6. Feilsøking

Løsning

J Lad Roger inspiro i minst to 
timer

J Flytt mikrofonen nærmere 
talerens munn

J Kontroller skjermen til Roger 
inspiro, og trykk på tasten 
for demping av mikrofon for å 
aktivere mikrofonen.

J Koble til mottakeren, og  
kontroller at den er angitt til 
riktig modus (DAI, EXT, FM)

J Koble til, slå på eller kontroller 
voluminnstillingene til  
Roger Dynamic SoundField-
systemet

J Trykk på EndSub (avslutt  
undernettverk)
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Roger inspiro reagerer ikke på kommandoer

J Programvareproblem

FM-mottakeren kan ikke kobles til Roger inspiro

J FM-programmodusen er ikke 
aktiv 

Pipelyd fra Roger DigiMaster-høyttaler

J Feedback av lyd mellom  
høyttaler og mikrofon

Forstyrrelser i lydoverføringen

J Avstanden mellom Roger  
inspiro og mottakerne er  
for stor

Volumet til Audio Line-in-enheten er for lavt

J Feil voluminnstillinger

J Start Roger inspiro på  
nytt ved å trykke inn de fire 
sideknappene samtidig

J	Velg Roger + FM-program-
modusen under Settings /  
Modes / Application Mode

J	Beveg deg bort fra Roger  
DigiMaster-høyttaleren, og /
eller reduser volumet til  
Roger inspiro

J	Reduser avstanden mellom 
Roger inspiro og mottakerne

J	Øk volumet på lydkilden, eller 
endre audioinngangsinnstil-
lingene på Roger inspiro

Mulig årsak Løsning
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6. Feilsøking

Mulig årsak Løsning

J	Demp eller slå av talerens 
Roger inspiro

Utilsiktet taler høres i mottakerne

J Taleren har ikke dempet eller 
slått av sin Roger inspiro  
(f.eks. når de forlater rommet)
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R Les gjennom informasjonen på de neste sidene 
før du bruker Phonak Roger inspiro.

7.1 Advarsler

! Enheten skal oppbevares utilgjengelig for barn  
under 3 år.

! Roger inspiro kan bli skadet hvis den åpnes. Hvis 
det oppstår problemer som ikke kan løses ved  
å følge løsningene under feilsøking i denne bruks-
anvisningen, bør du ta kontakt med høreapparat-
spesialisten.

! Roger inspiro skal kun repareres ved et autorisert 
servicesenter. Endringer eller modifikasjoner på  
enheten som ikke er uttrykkelig godkjent av Phonak, 
er ikke tillatt.

! Kast elektriske komponenter i henhold til lokale 
bestemmelser.

7. Viktig informasjon
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! Roger inspiro skal ikke brukes i områder der  
elektronisk utstyr er forbudt. Spør en ansvarlig 
person ved tvilstilfeller.

! Roger inspiro skal ikke brukes ombord i fly dersom 
ikke det gis spesialtillatelse fra kabinpersonalet.

! Eksterne enheter kan kun kobles til hvis de er testet 
i henhold til gjeldende IECXXXXX-standarder.

! Bruk kun tilbehør som er godkjent av Phonak AG.

! Bruk av Roger inspiro-kablene til andre formål enn 
dem er beregnet for, kan føre til skade.

! Pass på at ingen deler setter seg fast ved bruk av 
maskiner.

! Unngå å lade Roger inspiro mens du har den på 
kroppen. 

! Forsiktig: elektrisk støt. Ikke sett kun pluggen inn i 
elektriske kontakter.

7. Viktig informasjon 
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7.2 Informasjon om produktsikkerhet

I Beskytt Roger inspiro mot fuktighet (bading,  
svømming), varme (radiator, dashbordet i bilen) og 
direkte hudkontakt ved svetting (trening, idrett, 
sport).

I Røntgenstråler, CT- eller MR-skanning kan ødelegge 
eller ha negative innvirkninger på funksjonen til 
Roger inspiro.

I Beskytt Roger inspiro mot kraftige støt og vibrasjoner.

I Ikke utsett Roger inspiro for temperaturer og  
fuktighet som ligger utenfor de anbefalte grensene 
i denne bruksanvisningen. 

I Ikke bruk makt når du kobler Roger inspiro til de 
ulike kablene.

I Beskytt alle åpninger (mikrofoner, audioinngang og 
lader) mot smuss og rester.
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I Dersom Roger inspiro mistes i bakken eller  
skades, overopphetes under lading, har en skadet 
ledning eller plugg eller mistes i væske, skal  
du ta Roger inspiro ut av bruk og kontakte høre-
apparatspesialisten. 

I Mikrobølgeovn eller andre varmeovner må aldri  
benyttes til å tørke enheten.

I Roger inspiro rengjøres med en fuktig klut. Roger 
inspiro må aldri rengjøres med vaskemidler (vaske-
pulver, såpe osv.) eller alkohol.

I Av sikkerhetsmessige årsaker skal Roger inspiro kun 
lades med ladere som leveres av Phonak, eller  
med stabiliserte ladere som gir 5 VDC og ≥500 mA.

I Ikke koble en USB- eller lydkabel som er over 3 meter 
lang, til Roger inspiro.

I Når Roger inspiro ikke er i bruk, skal den slås av og 
oppbevares på et trygt sted.

7. Viktig informasjon 
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I Roger inspiro har et innebygd oppladbart batteri. 
Dette batteriet kan lades og utlades hundrevis av 
ganger, men vil etter hvert bli utslitt. 

I Batteriet skal bare byttes av autorisert personell.

7.3 Annen viktig informasjon

J Kraftig elektronisk utstyr, store elektroniske anlegg og 
metallstrukturer kan påvirke og redusere driftsrekke-
vidden betraktelig.

J Roger inspiro samler inn og lagrer interne tekniske 
data. Disse dataene kan leses av en høreapparat-
spesialist for å kontrollere enheten og hjelpe deg 
med å bruke enheten på best mulig måte. 

J Personer med pacemakere eller annet medisinsk  
utstyr skal ALLTID rådføre seg med legen og/eller pro-
dusenten av pacemakeren eller utstyret FØR bruk  
av Roger inspiro. Bruk av Roger inspiro sammen med 
pacemaker eller annet medisinsk utstyr må ALLTID 
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7. Viktig informasjon 

skje i henhold til sikkerhetsråd fra legen som er  
ansvarlig for pacemakeren, eller fra produsenten av 
pacemakeren. 

J Det digitale signalet som sendes fra Roger inspiros 
sendermikrofon til en tilkoblet mottaker, kan ikke 
overhøres av andre enheter som ikke er i nettverk 
sammen med sendermikrofonene.

J Roger inspiro er godkjent for bruk i en radiofrekvens 
som er spesifikk for landet eller regionen du bor i,  
og er kanskje ikke godkjent for bruk utenfor dette 
landet eller denne regionen. Vær oppmerksom på  
at bruk under internasjonale reiser kan forårsake inter-
ferens på annet elektronisk utstyr, og at annet elek-
tronisk utstyr kan forårsake interferens på din Roger 
inspiro. 

J Vær oppmerksom på at FM-radiosignalene også kan 
plukkes opp og overhøres av andre FM-mottakere. 

J Vær oppmerksom på at den trådløse overføringen 
fra sendermikrofonen til mottakeren kan forstyrres 
på grunn av interferens eller fordi den er utenfor 
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rekkevidde, og at det som blir sagt av brukeren av 
sendermikrofonen, kanskje ikke blir hørt av brukeren 
av mottakeren. 

J Unngå direkte kontakt mellom mottakeren og hårspray 
og andre kosmetiske kjemikalier.

J Følsomheten til høreapparatmikrofonen kan reduseres 
ved bruk av dette systemet og miljøbevisstheten kan 
derfor bli mindre. 

J Universelle mottakere kan avgi en høy pipelyd ved 
oppstart. Dette kan være irriterende for brukere  
av cochlea-implantat. Ta kontakt med høreapparat-
spesialisten for alternativer for å fjerne pipelyden.
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8. Service og garanti

8.1 Lokal garanti
Spør høreapparatspesialisten der du kjøpte enheten, om 
betingelsene for den lokale garantien.

8.2 Internasjonal garanti
Phonak tilbyr en ett års begrenset internasjonal garanti 
som er gyldig fra kjøpsdato. Denne begrensede garantien 
dekker produksjonsfeil og feil på materiell. Garantien 
trer kun i kraft ved fremleggelse av kjøpsbevis.

Den internasjonale garantien påvirker ikke juridiske 
rettigheter du har i henhold til nasjonal lovgivning som 
regulerer salg av forbruksvarer.
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Autorisert høre- 
apparatspesialist
(stempel/signatur):

8.3 Garantibegrensning
Denne garantien dekker ikke skader fra feil bruk eller 
vedlikehold, eksponering for kjemikalier, nedsenking  
i vann eller unødig belastning. Garantien gjelder ikke 
skader forårsaket av tredjepart eller uautoriserte service-
sentre. Denne garantien inkluderer ikke service som 
er utført av en høreapparatspesialist på hans/hennes 
kontor.

Serienummer:

 
 
Utleverings-/kjøpsdato:
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10. Informasjon om og beskrivelse av 
symboler

Med CE-symbolet bekrefter Phonak 
AG at dette Phonak-produktet opp-
fyller kravene i direktiv 93/42/EØF 
(direktiv for medisinsk utstyr) samt 
direktiv 2014/53/EU for radio- og 
teleterminalutstyr.

Alarmtegnet betyr at potensielle 
bruksrestriksjoner gjelder i én eller 
flere av EUs medlemsstater.

Dette symbolet betyr at det er viktig 
at brukeren leser og forstår den 
relevante informasjonen i denne 
bruksanvisningen.

R 

C

I
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! Dette symbolet angir at det er viktig 
at brukeren retter oppmerksomheten 
mot de relevante advarslene i disse 
bruksanvisningene.

Viktig informasjon om håndtering og 
produktsikkerhet.

Denne enheten skal fungere problem-
fritt og uten restriksjoner så lenge 
den brukes slik det er tiltenkt, med 
mindre noe annet er angitt i disse 
bruksanvisningene.
0 til +40°C og en relativ luftfuktighet 
på opptil 95% (ikke-kondenserende).

Driftsbetin-
gelser 

I
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10. Informasjon om og beskrivelse av symboler 

Under transport eller oppbevaring 
bør ikke temperaturen overstige 
grenseverdiene på –20/+60°C.
og en relativ luftfuktighet på 90% 
over en lang periode. Lufttrykk  
mellom 500 og 1100 hPa er passende.

 Symbolet med utkrysset søppelbøt-
te gjør deg oppmerksom på at dette 
apparatet ikke skal behandles som 
vanlig husholdningsavfall.
Kast gamle eller ubrukte høreappara-
ter ved avfallsanlegg for elektronisk 
avfall, eller lever høreapparatet inn 
til høreapparatspesialisten for kas-
sering. Korrekt kassering verner om 
miljø og helse.
Dette produktet har et innebygd bat-
teri som ikke kan byttes ut. Ikke prøv 
å åpne produktet eller ta ut batteriet, 
ettersom dette kan forårsake person-
skade og skade på produktet.
Kontakt den lokale gjenvinningsstas-
jonen for å få fjernet batteriet.

T

Vilkår for 
transport og 
oppbevaring





www.phonak.com/phonak-roger

Produsent:
Phonak Communications AG 
Laenggasse 17 
CH-3280 Murten 
Sveits 
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Phonak GmbH
D-70736 Fellbach-Oeffingen
Tyskland 
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