
Generell bruk
•  Trykk på av/på-knappen på siden av Roger Pass-around i 3 sekunder for å slå den på. 

Indikatorlampene blinker grønt mens den slår seg på.
•  Trykk på av/på-knappen på siden av Roger Pass-around i 3 sekunder for å slå den av. 

Indikatorlampene blinker grønt til den er slått av.
•  Når du lader med enten USB-ledning eller i Roger Charging Rack, blinker indikatorlampen 

grønt. Når enheten er fulladet, lyser den sammenhengende grønt.

Før førstegangs bruk
•  Slå på Roger Pass-around. 
•  Plasser Roger Touchscreen Mic maks. 10 cm fra Roger Pass-around, og trykk på Connect-ikonet på Roger Touchscreen Mic.

Daglig bruk 
Roger Pass-around er helt automatisk og klar til bruk når den er koblet til. Barnet trenger bare å snakke inn i den for å bli hørt.
•  Håndholdt – den som snakker, holder mikrofonen nær munnen. Indikatorlampen lyser grønt når stemmen fanges opp.
•  I stativet – Roger Pass-around kan plasseres i det stabile, men lette stativet. Plasser den på bordet foran de som snakker. 
•  Dersom Roger Pass-around legges på bordet, vil den dempes automatisk (indikatorlampen blinker rødt) for å unngå å sende 

lyd unødvendig.

Trykk-og-snakk 
Dette er en spesielt programmert innstilling som krever at den som snakker, aktiverer Roger Pass-around manuelt.
•  Håndholdt – den som snakker, må trykke og holde inne den store mikrofonknappen på Pass-around. Indikatorlampen lyser 

grønt når den er i bruk. Alle andre indikatorlamper på Roger Pass-around lyser oransje, noe som indikerer at de er i 
standbymodus.

• I stativet – brukeren må raskt trykke på den store mikrofonknappen på Roger Pass-around. Indikatorlampen lyser grønt for 
å bekrefte bruk. Når den som snakker er ferdig, må knappen trykkes raskt inn igjen for å slå av mikrofonen.

Roger Pass-around er utviklet for å legge til rette for diskusjoner i klasserommet, slik at ikke bare lærere, men 
alle elever høres klart og tydelig. Roger Pass-around kan sendes fra person til person eller plasseres i det 
stabile stativet foran én eller to elever.
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