Roger for hjemme og
sosiale situasjoner
Med fokus på bedre forståelse

Nyt flere av de viktigste øyeblikkene

Moderne høreapparatteknologi gjør en glimrende jobb for å
hjelpe mennesker med å høre venner og kjære. Men når du
er på et sted med mye støy, i telefonen eller ser på TV, kan
det fortsatt av og til være vanskelig å høre hva som blir sagt.
Det er da Roger-produktene kommer inn.
Roger kan hjelpe deg å høre og forstå
bedre i en rekke situasjoner:
•	Støyfulle restauranter og kafeer
• bråkete barer
• familiesammenkomster
•	samtaler på tomannshånd
• mobiltelefonsamtaler
• TV-titting
• i bilen
• musikklytting
• videosamtaler på Internett
•	på forelesninger, møter og presentasjoner
med én eller flere talere

2

Innhold
Vi introduserer Roger 

4

Roger-mikrofoner 

6

Samtaler på tomannshånd 

9

Hjemme 

9

I bilen

9

På offentlige steder 

9

Sosiale situasjoner

10

Middag med venner

10

På fester

10

Bruke teknologi

13

Mobiltelefonsamtaler13
TV-titting13
Musikklytting14
Bruke GPS

14

Gruppediskusjoner i støy

16

Roger-mottakere

17

Situasjoner og anbefalinger

18

Følg oss på Internett

19

3

Vi introduserer Roger

Teorien er ganske enkel: Jo flere talte ord du kan forstå, desto
bedre blir kommunikasjonen med andre.
Roger gir personer med hørselsvansker
muligheten til å høre og forstå flere ord
enn før.

Så du trenger ikke å streve i vanskelige
situasjoner som støyfulle restauranter,
utendørs og på fester. Du kan ganske
enkelt lytte og leve livet til fulle.

Helt klar tale

Problemfri bruk

Svært diskré

Det er vitenskapelig
dokumentert at Roger
digitale teknologi hjelper
høreapparatbrukere å forstå
opptil 62% mer tale i støy
og over lange avstander
enn normalthørende
mennesker.

Roger-enhetene er svært
brukervennlige.
Innstillingene justeres
automatisk for å tilpasses
støyen og høyttalerne
rundt deg.

Roger-enhetene er små,
lette og designet med tanke
på diskresjon.

* 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)

Hvordan virker den?
Roger-systemene består av diskré trådløse mikrofoner, som brukes av de
som snakker, og små Roger-mottakere som enkelt klikkes på eksisterende
høreapparater, cochlea-implantater eller Baha. Resultatet? Du hører det
som blir sagt, direkte i øret, uten distraherende bakgrunnsstøy.
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Roger-mikrofoner

Mer om fleksible, intelligente Roger Pen

Velg den enheten som passer
livet ditt best i dag.

Roger Pen er svært brukervennlig. Den analyserer automatisk nivået på bakgrunnstøyen
og registrerer hvor støyen kommer fra, og bruker deretter denne informasjonen til å
konfigurere innstillingene sine og gi deg best mulig klar tale – uten at du trenger å
trykke på en eneste knapp.

Her er noen eksempler på hvordan du kan bruke den:

Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Konferanse-stil

Intervju-stil

Rundt halsen

Roger Pen er en diskré, banebrytende
mikrofon med helautomatiske innstillinger
som gjør det enklere å føre samtaler på
tomannshånd og i grupper. Den har
Bluetooth for enkel mobilringing og kan
også brukes for å høre lyd fra TV-en og
multimedia.

Roger Clip-On Mic er en lett minimikrofon
for samtaler på tomannshånd som enkelt
festes på tøyet til samtalepartneren.
Den byr på den samme fremragende
lydkvaliteten og de samme mulighetene
for multimedietilkobling som Roger Pen.

Når Roger Pen plasseres
på et flatt underlag, for
eksempel et bord, aktiveres
den 360-graders
(omnidireksjonale)
mikrofoninnstillingen som
fanger opp stemmer fra
alle retninger automatisk.

Når du befinner deg i en
gruppe på mange
mennesker, for eksempel
på en fest, kan du holde
Roger Pen slik en journalist
holder mikrofonen sin, og
peke den mot personen
som snakker, for å “zoome
inn” personens stemme.

Når det er støy og du
ønsker å konsentrere deg
om ordene til bare én venn,
kan Roger Pen henges
rundt halsen til denne
vennen. På den måten
fokuserer Roger Pens
mikrofon automatisk
bare på denne personens
stemme (det er slik Roger
Clip-On Mic fungerer også).
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Samtaler på tomannshånd

Enten du er hjemme, i bilen eller i butikken,
kan Roger-teknologi hjelpe deg å få krystallklare
samtaler, uten stresset og forvirringen som
bakgrunnsstøy fører med seg.
Hjemme
Roger stenger ute forstyrrende bakgrunnsstøy som
støy fra lekende barn eller skrålet fra TV-en, og lar
deg ha en normal samtale med familiemedlemmer.
I bilen
Med motorlyder, trafikkstøy og høyttalere som
står vendt fra deg, kan bilturer være vanskelige
lyttesituasjoner. Men ved å lede talerens ord
direkte inn i øret ditt, kan Roger overvinne alle
disse kommunikasjonsutfordringene.
På offentlige steder
På kjøpesenteret, når du rusler rundt i byen …
disse situasjonene er fulle av konkurrerende støy,
som kan gjøre det vanskelig å forstå partneren din.
Men når Roger tydeliggjør ordene deres, kan du få
med deg mye mer.
Vi anbefaler:
For maksimal klar tale kan du henge Roger Pen
rundt halsen til vennen din eller feste en Roger
Clip-On Mic på skjorten deres.
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Sosiale situasjoner

Mange mennesker med hørselstap strever med å høre og
forstå i travle, sosiale omgivelser. Noen blir til og med så
frustrerte at de ender med å unngå slike situasjoner.
Roger-teknologi gir liv til det sosiale livet ditt, og hjelper
deg med å kommunisere uansett hva bakgrunnsstøyen er.
Middag med venner
Middagsbordet og restauranter kan ofte være en
lytteutfordring takket være den komplekse blandingen
av prat, bakgrunnsmusikk og klirrende bestikk og glass.
Roger-systemer stenger ute denne forstyrrende støyen
slik at du får med deg hvert ord.
På fester
Når musikken spiller og mennesker snakker og ler, er det
enklere å fokusere på en samtale med Roger som leder
ordene direkte inn i øret ditt.
Vi anbefaler:
For å få med deg ordene til de forskjellige personene
som snakker må du enten peke Roger Pen mot hver
person etter tur, i intervju-stil, eller plassere den midt
på bordet som i en konferanse.
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Bruke teknologi

Mobiltelefonsamtaler
Kos deg med telefonsamtaler igjen ved å koble Roger Pen
til mobiltelefonen eller smarttelefonen via Bluetooth. Om
du ringer over Internett, kan du koble Roger Pen eller
Roger Clip-On Mic til enhetens hodetelefonutgang.
Vi anbefaler:
Parkoble Roger Pen med Bluetooth-mobilen for å få med
deg hvert ord tydelig

TV-titting
Roger-mikrofoner kan enkelt kobles til TV-ens lydutgang.
På denne måten kan du høre favorittprogrammene uten
at du må skru opp volumet på TV-apparatet.
Vi anbefaler:
Bruk kabelen og dokkingstasjonen som leveres med
Roger-mikrofonen for å koble den til TV-ens
hodetelefonutgangen – og voila, så er du tilkoblet!
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Musikklytting
Med Roger kan du overføre favorittlåtene dine
direkte til høreapparatet eller taleprosessorene
for cochlea-implantat. Uansett hva din foretrukne
musikkilde er – HiFi, smarttelefon, nettbrett, PC,
Mac eller MP3-spiller, kan du ganske enkelt koble
Roger-mikrofonen til hodetelefonutgangen og
høre favorittmusikken din.
Bruke GPS
Ikke gå glipp av en avkjøring igjen. Du kan koble
hvilken som helst Roger-mikrofon til bilens
GPS-system eller smarttelefon for å høre
veibeskrivelsene tydelig i øret.
Vi anbefaler:
Koble kabelen som følger med Roger-mikrofonen
til hodetelefonutgangen på multimedie- eller
GPS-enheten for å høre lyden tydelig i øret.
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Gruppediskusjoner i støy

Roger-mottakere

Når det er svært mye støy eller flere personer
som snakker og beveger seg, kan det være ekstra
utfordrende å fange opp hvert ord som blir sagt.
Roger-teknologien møter denne utfordringen ved
å la deg bruke flere mikrofoner samtidig.

Det er tre tilgjengelige typer mottakere, så Roger byr på den
rette løsningen til deg uansett hva slags høreapparat, cochleaimplantat eller Baha du bruker for øyeblikket.

Koble disse mikrofonene til høreapparatet ditt på
vanlig måte før du gir hver person som snakker
en Roger-mikrofon, slik at du kan høre alt som
blir sagt.
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Designintegrerte
Roger-mottakere

Roger X

Roger MyLink

Disse er konstruert for
å klikkes på Phonakhøreapparater. De er også
tilgjengelige for utvalgte
cochlea-implantat fra
Advanced Bionics og
Cochlear.

Denne lille universelle
Roger-mottakeren er
kompatibel med nær sagt
alle bak-øret-apparater og
taleprosessorer til cochleaimplantater.

Denne rimelige Rogermottakeren fungerer med
alle høreapparater og
cochlea-implantater som
har telespole.
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Situasjoner og anbefalinger

Følg oss på Internett
Det finnes en rekke nyttige Roger-relaterte nettsider
og verktøy på Internett. Prøv dem i dag.

Finn ut hvilken Roger-mikrofon som er best egnet for hver enkelt lyttesituasjon.
Situasjon

Roger
Pen

Samtaler på tomannshånd
– bilkjøring sammen med en venn
– shopping
Gruppesamtaler*
– støyfulle restauranter
– fester
– sosiale tilstelninger
Mobiltelefonsamtaler

Roger
Clip-On Mic

Roger Pen
Bli kjent med de banebrytende fordelene.
www.phonak.com/rogerpen
Forskjellen med Roger Pen
Finn ut hvor mye mer du kan høre.
www.phonak.com/boost
Roger Clip-On Mic
Lær mer om dette hendige automatiserte apparatet.
www.phonak.com/rogercliponmic
HearingLikeMe
Et Internett-forum for foreldre, barn, tenåringer
og andre som er berørt av hørselstap.
www.hearinglikeme.com

TV-titting
Lytte til musikk/multimedia
* Bruk flere mikrofoner samtidig (Roger Pen og Roger Clip-On Mic).

Facebook
De aller nyeste Phonak-oppdateringene samlet på ett sted,
som enkelt kan deles.
www.facebook.com/Phonak
Twitter
Korte Phonak-oppdateringer på 144 tegn eller mindre.
www.twitter.com/phonak

Ta det neste skrittet
Hvis du vil ha informasjon om hvilket Rogersystem som passer best for deg, kan du ta
kontakt med din høreapparatspesialist eller
lese mer på www.phonak.com/phonak-roger
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YouTube
Den offisielle Phonak YouTube-kanalen er full av inspirerende og
lærerikt innhold – fra produktvideoer og kjendisambassadører til de
hjertevarmende øyeblikkene der et spedbarn hører for første gang.
www.youtube.com/phonakofficial
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Life is on
Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap,
våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av
den teknologiske utviklingen, vil vi tilby innovative og gode
løsninger til mennesker med nedsatt hørsel slik at de kan
høre, forstå og oppleve mer av livets mangfoldige lydbilder.
Frihet til å samhandle med andre. Trygg kommunikasjon.
Lev uten begrensninger. Life is on.
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