
Wypełnia luki w rozumieniu

Roger w pracy
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Skup się na zadaniu, a nie na słuchaniu

Mimo że nowoczesne technologie 
w aparatach słuchowych pomagają 
więcej słyszeć i rozumieć, wiele 
niedosłyszących osób może czasami 
mieć trudności z nadążaniem za 
rozmową - szczególnie w dużym hałasie 
lub na odległość. Wtedy sprawdzą się 
urządzenia Roger.

Nowoczesne miejsce pracy, kojarzące się z otwartą 
przestrzenią, spotkaniami grupowymi, gwarem kafeterii 
czy odgłosami produkcji może być trudnym środowiskiem 
słuchowym. Dlatego też pracownicy z ubytkiem słuchu 
mogą mieć trudności w braniu udziału w rozmowach.
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Jak działa? 
Systemy Roger wykorzystują dyskretne bezprzewodowe mikrofony, z których 
korzysta osoba mówiąca, oraz miniaturowe odbiorniki Roger, w prosty sposób 
dołączane do aparatów słuchowych, implantu ślimakowego lub Baha. A rezultat? 
Słyszysz głos mówiącego bezpośrednio w uszach, bez rozpraszającego hałasu 
otoczenia.

Roger - wprowadzenie

Roger pozwala osobom z problemami 
słuchowymi usłyszeć i zrozumieć 
więcej słów, niż to było możliwe 
kiedykolwiek wcześniej.

Nie musisz już więcej męczyć się 
w trudnych sytuacjach słuchowych, 
takich jak spotkania w grupie, 
konferencje przez telefon czy rozmowa 
w hałasie. Po prostu słyszysz i w pełni 
się angażujesz. 

Zasada jest prosta: im więcej wypowiedzianych słów możesz 
zrozumieć, tym większą radość sprawia Ci komunikacja.
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Dowiedziono, że 
cyfrowa technologia
zastosowana w systemach
Roger pomaga użyt-
kownikom aparatów 
słuchowych zrozumieć 
aż do 62% więcej mowy 
w hałasie i na odległość
w porównaniu z osobami
prawidłowo słyszącymi.

*  Prof. Linda Thibodeau, 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" (w druku)

Mowa w pełni 
wyrazista

Urządzenia Roger są
miniaturowe, lekkie
i zaprojektowane tak, by 
były możliwie dyskretne.

Wysoce dyskretne 

Urządzenia Roger są 
niezwykle proste 
w obsłudze. Automa-
tycznie dopasowują 
ustawienia do poziomu 
hałasu otoczenia, 
wychwytując głosy  
osób mówiących. 

Bez problemów
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Mikrofony Roger

Wybierz urządzenie najbardziej    
pasujące do Twojego stylu życia.

Roger Clip-On Mic to lekki, miniaturowy 
mikrofon przeznaczony do rozmów  
1 na 1, który łatwo przypina się do 
ubrania rozmówcy. Zapewnia on tę 
samą jakość dźwięku i łączność 
z multimediami co Roger Pen. 

Roger Clip-On Mic 

Roger Pen to dyskretny, nowoczesny
mikrofon, którego w pełni automatyczne 
ustawienia pomagają w rozmowie 
w grupie i 1na 1. Wykorzystanie 
technologii Bluetooth ułatwia 
prowadzenie rozmów telefonicznych, 
przez Skype oraz wideokonferencji.

Roger Pen 
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Roger Pen - inteligenty, z możliwością 
łatwego dostosowania

Poniżej przykłady zastosowania systemów Roger:

Roger Pen jest niezwykle prosty w użyciu. Automatycznie analizuje poziom 
hałasu otoczenia, wykrywa miejsce swojego położenia. Następnie wykorzystuje 
te dane do skonfigurowania własnych ustawień, zapewniając tym samym 
najlepsze możliwe rozumienie - a wszystko to bez naciskania jakiegokolwiek 
przycisku. 

Roger Pen umieszczony 
na płaskiej powierzchni, 
takiej jak stół, aktywuje 
automatycznie wszech-
kierunkowy tryb pracy 
mikrofonów, w którym 
wychwytywane są głosy 
ze wszystkich kierunków.

Styl konferencyjny 

W hałasie, kiedy chcesz
skupić się na jednym 
głosie, możesz zawiesić 
mikrofon Roger Pen na 
szyi rozmówcy. Roger 
Pen automatycznie
skupi się na jego głosie
(tak samo działa też
Roger Clip-On Mic). 

Noszenie na szyi 

W dużej grupie, np.  
na konferencji czy na 
seminarium, możesz 
trzymać Roger Pen jak 
mikrofon dziennikarski - 
wskazując na rozmówcę, 
którego chcesz słyszeć 
lepiej. Ten tryb sprawdza 
się także, kiedy chcesz 
usłyszeć jedną osobę, 
która ciszej mówi lub 
z odległości.

Technika wywiadu 
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Podczas prezentacji

Podczas prezentacji i na szkoleniach 
osoba prowadząca wykład zawsze 
znajduje się w pewnej odległości od 
słuchaczy, a wtedy słuchanie jej może 
być utrudnione, szczególnie gdy 
mówiąc, zwraca się w różnych 

Poza możliwościami rozumienia mowy i łatwością obsługi, dodatkową korzyścią 
z technologii Roger jest to, że z Twoimi aparatami słuchowymi można 
jednocześnie połączyć kilka mikrofonów Roger. Gdy kilka osób prowadzi wykład 
lub podczas prezentacji są zadawane pytania, możesz połączyć mikrofony 
Roger, a będziesz słyszeć, co mówi każda z wypowiadających się osób. 

kierunkach. Kiedy jednak ma mikrofon 
Roger Pen zawieszony na szyi lub 
Roger Clip-On Mic przypięty do 
ubrania, jej słowa są przesyłane 
bezpośrednio do Twoich uszu,  
głośno i wyraźnie.
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Spotkania to trudne warunki 
słuchowe. Wiele osób mówi naraz, 
inne rozmowy toczą się w tle, a gdy 
jest to dodatkowo potęgowane przez 
hałas otoczenia czy odległość 
pomiędzy rozmówcami, rozumienie 
staje się jeszcze trudniejsze.

Na szczęście dzięki technologii Roger 
usłyszysz tylko te głosy, które chcesz 
usłyszeć, niezależnie od miejsca, 
w którym się znajdujesz.

Na spotkaniu 

Porady:
Podczas spotkań w małych grupach 
umieść mikrofon Roger Pen na  
środku stołu (styl konferencyjny),  
by wychwycić wszystkie głosy wokoło.

Podczas spotkań z kilkoma mówiącymi 
połącz kilka mikrofonów Roger ze 
swoimi aparatami słuchowymi. 
Następnie wręcz każdemu mówiącemu 
osobny mikrofon, by nie uronić ani 
jednego słowa.
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W pracy

Rozmowy 1 na 1 i w grupach nie stanowią problemu, jeśli prowadzone są 
w ciszy. Jednak bardzo często odbywają się one w miejscach publicznych, 
takich jak korytarze, kawiarnie, parkingi, co sprawia, że hałas otoczenia staje 
się problemem. Roger zapewni dodatkową pomoc, tak potrzebną do 
efektywnej komunikacji. 

Gdy rozpraszający hałas jest 
wszechobecny, najefektywniej   
jest zawiesić mikrofon Roger Pen   
na szyi rozmówcy lub przypiąć  
Roger Clip-On Mic do jego ubrania. 
Zapewni to najlepszy możliwy  
sygnał mowy, pozwalając skupić   
się wyłącznie na rozmowie.

Rozmowy 1 na 1 w hałasie
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Kiedy jest głośno i mówi kilka osób, 
wychwycenie każdego słowa staje się 
szczególnie trudne. Technologia Roger 
pozwala przezwyciężyć tę trudność  
przez wykorzystanie kilku mikrofonów 
w tym samym czasie.

Rozmowy w grupie w hałasie

Porady:
Podczas spotkań z kilkoma 
mówiącymi połącz kilka mikrofonów 
Roger ze swoimi aparatami słuchowymi. 
Następnie wręcz każdemu   
mówiącemu osobny mikrofon, by nie 
uronić ani jednego słowa.
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W samochodzie

Dla wielu osób samochód to coś więcej 
niż tylko środek transportu, to miejsce 
pracy. Ciągle obecne odgłosy drogi 
sprawiają, że jest to jedna 
z najtrudniejszych sytuacji 
słuchowych dla osób niedosłyszących. 

Prowadzenie rozmów przez zestaw 
głośnomówiący czy korzystanie 
z GPS-u może stanowić problem. 
Odpowiedzią jest Roger. 

Porady:
Poproś osobę, z którą podróżujesz, by 
zawiesiła sobie mikrofon Roger Pen na 
szyi lub przypięła Roger Clip-On Mic 
do ubrania. 

Podczas korzystania z GPS-u,  
podłącz mikrofon Roger Pen lub   
Roger Clip-On Mic przez przewód 
audio do nawigacji, by słyszeć 
instrukcje bezpośrednio w uszach. 
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Korzystanie z multimediów

Komputery i multimedia 
Systemy służące do wideokonferencji 
czy połączeń internetowych są coraz 
częstszym elementem pracy w biurze.  
Roger ułatwia odbiór dźwięków; 
wystarczy połączyć mikrofon Roger 
przez przewód audio, by każdy dźwięk 
usłyszeć bezpośrednio w uszach.

Rozmowy telefoniczne
Wszyscy stajemy się coraz bardziej 
mobilni i więcej podróżujemy w pracy, 
a telefony komórkowe i smartfony 
stały się w niej niezastąpionym 
narzędziem. Jednak dla osób 
niedosłyszących rozmowy przez 
telefon mogą być wyzwaniem.  
Roger Pen wykorzystuje technologię  
      

     
Bluetooth, pozwalając Ci połączyć  
się i słyszeć głos dzwoniącego 
bezpośrednio przez aparaty słuchowe 
lub implant. Wystarczy połączyć 
mikrofon Roger Pen z telefonem 
z Bluetooth, by usłyszeć każde słowo 
wyraźnie – rozmowy staną się 
łatwiejsze do zrozumienia, a ręce 
pozostaną wolne.
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Odbiorniki Roger

Dzięki trzem typom odbiorników Roger zawsze znajdzie 
się odpowiednie rozwiązanie, niezależnie od tego, 
jakiego rodzaju aparatu słuchowego, implantu 
ślimakowego czy Baha używasz.

Zaprojektowane do
aparatów słuchowych 
firmy Phonak, dostępne 
są także do wybranych 
implantów ślimakowych 
firm Advanced Bionics 
i Cochlear.

Zintegrowane 
kształtem 
odbiorniki Roger

Ten przystępny cenowo
odbiornik Roger
współpracuje z każdym
aparatem słuchowym
i implantem ślimakowym
z cewką telefoniczną.

Roger MyLink

Miniaturowy odbiornik
Roger jest kompatybilny
praktycznie z każdym
zausznym aparatem
słuchowym i implantem
ślimakowym lub Baha.

Roger X
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Sytuacje słuchowe i porady

Sytuacja Roger  
Pen

Roger  
Clip-On Mic

Kilku mówiących w hałasie i z odległości *
– spotkania
– konferencje
– prezentacje
– posiłki

Jeden mówiący cicho, oddalony mikrofon

Jeden mówiący w hałasie i z odległości
– rozmowa w samochodzie
– rozmowa w kawiarni
– rozmowa na korytarzu

Słuchanie multimediów
– audio, PC, wideokonferencje

Rozmowy telefoniczne przez Bluetooth

Rozmowy przez Skype i Bluetooth

Sprawdź, który mikrofon Roger najlepiej sprawdzi się w danej sytuacji słuchowej:

*  Rozumienie kilku mówiących w hałasie i z odległości jest również możliwe dzięki połączeniu kilku 
mikrofonów Roger Clip-On Mic (każdy mówiący ma swój mikrofon). 

Następny krok 
Aby dowiedzieć się więcej, który system Roger 
jest dla Ciebie odpowiedni, zapytaj protetyka 
słuchu lub odwiedź stronę:
www.phonak.pl/phonak-roger
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Przyłącz się do nas online

Istnieje wiele przydatnych stron internetowych 
poświęconych systemowi Roger. Dlaczego by nie 
odwiedzić ich teraz?

Roger Pen sprawia różnice
Dowiedz się, jak wiele można usłyszeć. 
www.phonak.pl/boost

Roger Pen
Odkryj więcej niesamowitych korzyści. 
www.phonak.pl/rogerpen

Roger Clip-On Mic
Dowiedz się więcej o tym przydatnym 
automatycznym mikrofonie.
www.phonak.pl/rogercliponmic

HearingLikeMe
Internetowa społeczność rodziców, 
dzieci, nastolatków i wszystkich osób
dotkniętych niedosłuchem.
www.hearinglikeme.com

Facebook
Najbardziej aktualne informacje 
o firmie Phonak.
www.facebook.com/Phonakpl

Twitter
Informacje o firmie Phonak w 144 
znakach.
www.twitter.com/phonak

YouTube
Oficjalny kanał firmy Phonak pełen 
inspiracji i edukacyjnych informacji -
począwszy od filmów dotyczących 
produktów, poprzez wypowiedzi 
celebrytów, aż do tych radujących 
serce momentów, kiedy dziecko słyszy 
pierwszy raz w swoim życiu. 
www.youtube.com/phonakofficial



Life is on

Jesteśmy wrażliwi na potrzeby tych, którzy zdają się na naszą wiedzę, 
pomysły i troskę. A dzięki twórczemu pokonywaniu wyzwań technologii
wprowadzamy innowacje, pomagające ludziom słyszeć, rozumieć oraz 
doświadczać całego bogactwa pejzaży dźwiękowych, w które obfituje życie. 

Współdziałaj swobodnie. Porozumiewaj się pewnie.
Żyj bez ograniczeń. Life is on. 

www.phonak.pl
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