
 
Disconnect gjør det mulig for en lærer å koble en enhet fra nettverket. Hvis et barn ikke lenger trenger å lytte til Roger-
signalet, for eksempel når barnet skal jobbe på egen hånd, kan læreren fortsatt undervise de andre Roger-lytterne.
• Gå til det andre skjermbildet, og trykk på Disconnect-ikonet maks. 10 cm fra Roger-enheten for å koble fra.
• Koble barnet til nettverket igjen enten ved å trykke på Connect innen samme avstand eller be dem koble til via  

Roger WallPilot. 

 
SubNet brukes for at en lærer skal snakke med én eller noen få elever i en kort periode, uten at de andre barna hører.  
Dette er utmerket i tilfeller der noen elever tas ut av klassen og ved bruk av lærerassistenter. SubNet-funksjonen gjør det  
også mulig å bruke en sekundær mikrofon i gruppemodus for en del av elevene.
• Trykk på SubNet-ikonet på startskjermen.
• Koble elevenes mottakere til mikrofonen ved å trykke på Connect-ikonet maks. 10 cm fra mottakerne.
• Bruk mikrofonen på halssnoren for lærerundervisning, eller plasser den på bordet for å bruke gruppemodus ved 

gruppeaktiviteter.
• Når gruppeaktiviteten er ferdig, trykker du på Network-ikonet og kobler barnas mottakere til nettverket enten ved å  

trykke på Connect eller ved å få dem til å koble til via Roger WallPilot. 

 
 

JoinNet brukes til å legge en Roger Touchscreen Mic til et ønsket nettverk uten å forstyrre læreren i undervisningen. Dette  
er et alternativ hvis ikke Roger WallPilot er tilgjengelig. 
• Trykk på JoinNet-ikonet maks. 10 cm fra en Roger-enhet i nettverket. 
 
 

Når flere elever og lærere bruker Roger-enheter i ett klasserom, kan det være nødvendig å gjøre mer enn å bare 
koble til. Noen ganger må læreren kontrollere flere enheter hver morgen, eller en hjelpelærer ønsker kanskje bare 
å snakke med én eller en gruppe Roger-elever. Dette kan enkelt gjøres med noen få trykk med Roger 
Touchscreen Mic.
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NewNet brukes når en Roger Touchscreen Mic må fjernes fra et nettverk og/eller klasseromsnettverket må tilbakestilles. 
• Trykk på NewNet-ikonet 
• Koble en Roger-enhet til det nye nettverket ved å trykke på Connect maks. 10 cm fra Roger Touchscreen Mic  

  
Mass Connect brukes til å koble til flere enheter rett i nærheten veldig raskt. Dette alternativet må konfigureres i Settings 
menu (innstillingsmenyen). 
• Hold alle Roger-mottakere i nærheten av hverandre, og sørg for at de er slått på.
• Trykk på Mass Connect og før Touchscreen Mic forbi alle enhetene med en maks. avstand på 10 cm. Enhetene skal da  

kobles til en etter en når Roger Touchscreen Mic føres forbi.
• Trykk på meldingsvinduet for å stoppe Mass Connect.
• Trykk på List devices (listen over enheter) for å bekrefte tilkobling.
• Hvis en enhet ikke kobles til, trykker du på Mass Connect-ikonet i nærheten av enheten igjen.
 

 
List devices: Her ser man raskt hvilke Roger-enheter som er i nærheten, og hvilke som er koblet til Roger Touchscreen Mic.
• Alle Roger-enheter må være maks. 10 cm fra Roger Touchscreen Mic.
• Trykk på List devices.
• Alle Roger-enheter i nærheten angis (tiden det tar, varierer ut fra antall enheter som skal registreres). En tilgjengelig  

enhet vises i grått i listen, og en tilkoblet enhet vises i svart med et tilkoblet-symbol.
• Hvis ønsket Roger-enhet ikke er koblet til, trykker du på Connect-ikonet maks. 10 cm fra enheten.
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