
Roger i hemmet och i sociala 
sammanhang
Nya möjligheter för kommunikation



Njut av de viktigaste ögonblicken

• Bullriga restauranger och kaféer
• Högljudda barer
• Släktträffar
• Samtal på tumanhand
• Mobiltelefonsamtal
• Titta på TV
• I bilen
• Lyssna på musik
• Videosamtal
•  På föreläsningar, möten och presentationer  

med en eller flera talare

Innehållsförteckning

Låt oss presentera Roger  4

Roger-mikrofoner  6

Samtal tumanhand  9

Hemma  9

I bilen  9

På offentliga platser  9

I sociala sammanhang  10

På middag med vänner  10

På fest  10

Använda teknik 13

Mobiltelefonsamtal  13

När du tittar på TV  13

Lyssna på musik  14

När du använder GPS 14

Gruppsamtal i buller  16

Roger-mottagare  17

Situationer och rekommendationer  18

Besök oss online  19

Moderna hörapparater är fantastiska hjälpmedel som låter  
människor höra sina nära och kära bättre. Men när du befinner  
dig på platser med mycket buller, pratar i telefon eller ser  
på TV kan det vara svårt att följa med i det som sägs. Det är  
där Roger-produkterna kommer in.  
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Roger kan hjälpa dig att höra bättre  
i ett flertal situationer:



Låt oss presentera Roger

Principen är enkel: ju fler talade ord du uppfattar  
desto bättre kommunicerar du. Full tydlighet

Det är vetenskapligt bevisat  
att Rogers digitala teknik  
ger hörapparatsanvändare  
upp till 62%* bättre  
uppfattning av tal i buller  
och på avstånd än personer  
med normal hörsel.

Problemfritt
Roger-system är otroligt  
lättanvända. De justerar  
sina inställningar  
automatiskt och anpassar  
sig till bullret och talarna  
i din omgivning. 

Mycket diskret 
Roger-systemen består  
av små enheter som har  
utformats för att vara  
diskreta.

Hur fungerar det? 
Roger-systemen har diskreta trådlösa mikrofoner, som används av personen  
som talar, och små Roger-mottagare som du ansluter till dina hörapparater,  
cochleaimplantat eller Baha. Resultatet? Du hör talarens röst direkt i öronen  
utan distraherande bakgrundsbuller.
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*  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)
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Roger gör det möjligt för personer med  
hörselnedsättning att höra avsevärt fler  
ord än tidigare. 

Så du behöver inte kämpa med att uppfatta i  
svåra sammanhang, som till exempel bullriga  
restauranger, utomhus och på fest. Det är  
bara att lyssna och njuta av livet till fullo.



Roger-mikrofoner Mer om flexibla och intelligenta Roger Pen

Roger Pen 
Roger Pen är en diskret, banbrytande  
mikrofon med helautomatiserade  
inställningar som förbättrar samtal på  
tumanhand och i grupp. Den har Bluetooth  
för smidiga mobiltelefonsamtal och kan  
även användas för att lyssna på TV och  
andra ljudkällor.

Roger Clip-On Mic 
Roger Clip-On Mic är en lätt minimikrofon  
för samtal på tu man hand som du enkelt  
fäster i din samtalspartners kläder. Den har  
samma branschledande ljudkvalitet och  
multimediaanslutningar som Roger Pen.

Konferensläge
Om du lägger Roger Pen  
på en plan yta, som till  
exempel ett bord, aktiveras  
mikrofonens  
360-gradersinställning  
(rundupptagning)  
automatiskt så att alla  
röster fångas upp.

Intervjuläge 
När du befinner dig i en  
stor grupp med människor,  
till exempel på en fest, kan  
du hålla Roger Pen som en  
reporters mikrofon och  
peka den på personen som  
pratar för att “zooma in”  
rösten.

Runt halsen 
I bullriga miljöer där du vill  
fokusera på en enskild kan  
du hänga Roger Pen runt  
hans eller hennes hals. Då  
fokuserar Roger Pens  
mikrofon endast på den  
personens röst (på samma  
sätt som Roger Clip-On Mic  
fungerar). 
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Välj en mikrofon som passar  
för din livsstil.

Här följer några exempel på hur du kan använda den:

Roger Pen är otroligt lättanvänd. Den analyserar bullernivån i omgivningen och 
bestämmer sitt fysiska läge, innan den använder informationen för att konfigurera 
sina inställningar och återge den bästa möjliga taltydligheten – utan att du ens 
behöver trycka på en enda knapp.



Samtal på tumanhand

Oavsett om du är hemma, i bilen eller i affären  
kan du delta i samtal med kristallklar skärpa utan  
störande och stressande bakgrundsbuller med  
Roger-tekniken. 

Rekommenderas:
För bästa möjliga taltydlighet kan du hänga Roger  
Pen runt halsen på din samtalspartner eller fästa  
Roger Clip-On Mic i kläderna.
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Hemma
Roger skärmar av störande bakgrundsbuller, som  
till exempel ljudet av lekande barn eller ljudet från  
TV:n, så att du kan delta i samtal med andra  
familjemedlemmar. 

I bilen
Motorbuller, vägbrus och talare som är vända åt  
fel håll gör att lyssningsmiljön i bilen ofta är  
besvärligt. När talarens ord sänds direkt till dina  
öron hjälper Roger dig att övervinna den här  
sortens kommunikationssvårigheter.

På offentliga platser
I köpcentrat, när du promenerar på stan... de här  
situationerna är fulla av distraherande buller, som  
gör det svårt att höra den du pratar med. Det är  
lättare att uppfatta fler ord när Roger förtydligar.



I sociala sammanhang

Många personer som har en hörselnedsättning upplever  
att det är svårt att höra i livliga sociala miljöer. Vissa blir  
så frustrerade att det slutar med att de undviker sådana  
miljöer helt. Med Roger-tekniken får du tillbaka lusten till  
ett socialt liv och det blir lättare för dig att delta aktivt i  
alla sorters bakgrundsbuller.
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Rekommenderas: 
Om du vill kunna höra olika talare kan du antingen peka  
Roger Pen mot varje talare när de talar, i intervjuläge,  
eller lägga den mitt på bordet, i konferensläge.

På middag med vänner
Vid middagsbordet eller på restaurang kan det ofta vara  
mycket svårt att lyssna, eftersom det ofta uppstår en  
blandning av samtal, bakgrundsmusik och klirrande  
bestick och glas. Rogersystemen stänger ute dessa  
distraherande ljud och låter dig uppfatta varje ord.  

På fest 
I sammanhang med musik och där deltagarna pratar och  
skrattar är det mycket enklare att fokusera på ett visst  
samtal när Roger leder orden rakt in i dina öron.



Mobiltelefonsamtal
Samtalen blir mycket enklare när du ansluter  
Roger Pen till din mobiltelefon via Bluetooth.  
Om du använder internet för att ringa är det bara  
att ansluta Roger Pen eller Roger Clip-On Mic till  
datorns ingång för hörlurar.

När du tittar på TV
Det är lätt att ansluta Roger-mikrofonerna till din  
TV:s ljudingångar. På det viset kan du lyssna på  
dina favoritprogram utan att behöva höja ljudet  
på TV:n.

Använda teknik
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Rekommenderas: 
Para ihop din Roger Pen med din mobiltelefon med  
Bluetooth så hör du varje ord klart och tydligt

Rekommenderas: 
Använd kabeln och dockningsstationen som  
medföljer med Roger-mikrofonen för att ansluta  
till hörlursingången på din TV!
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Rekommenderas: 
Anslut kabeln som medföljer med din Roger- 
mikrofon till multimedia- eller GPS-enhetens  
kontakt för hörlurar så hör du ljudet klart och  
tydligt i öronen.

Lyssna på musik
Med Roger kan du höra dina favoritlåtar direkt  
i dina hörapparater eller i ditt CI. Oavsett vilken  
musikkälla du föredrar – HiFi, mobiltelefon,  
surfplatta, dator eller MP3-spelare, är det bara att  
ansluta din Roger-mikrofon till hörlurskontakten  
och lyssna på din favoritmusik. 

När du använder GPS
Nu har du missat din sista avfart. Anslut valfri  
Roger-mikrofon till GPS-systemet i din bil eller  
din mobiltelefon så hör du anvisningarna direkt  
i öronen.



Gruppsamtal i buller Roger-mottagare

Roger 
designintegrerade 
mottagare 
De är utformade för att  
passa till Phonaks  
hörapparater. Det finns  
också mottagare till vissa  
cochlea implantat från  
Advanced Bionics och  
Cochlear.

Roger X

Den här universella Roger- 
mottagaren i miniatyr är  
kompatibel med praktiskt  
taget alla bakom-örat  
apparater, samt Baha och  
cochlea impantat.

Roger MyLink

Den här Roger-mottagaren  
fungerar med alla  
hörapparater eller cochlea  
implantat med telespole.
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När det är mycket buller eller om flera personer talar  
samtidigt kan det vara särskilt svårt att uppfatta varje ord.  
Roger-tekniken löser problemet genom att låta dig  
använda flera mikrofoner samtidigt.

Anslut mikrofonerna till din hörapparat som vanligt och  
ge sedan en Roger-mikrofon till varje talare så kan du  
höra allt som sägs.

Med tre olika typer av mottagare finns det en Roger-lösning  
för dig, oavsett vilka hörapparater, cochlea implantat eller Baha  
du använder.



Situationer och rekommendationer Besök oss online

Det finns en mängd användbara webbplatser och online-
verktyg som handlar om Roger. Prova dem redan idag?

Roger Pen
Lär dig mer om dess banbrytande fördelar. 
www.phonak.se/rogerpen

Skillnaden med Roger Pen
Lär dig mer om hur mycket bättre du skulle kunna höra.
www.phonak.com/boost

Roger Clip-On Mic
Lär dig mer om den här smidiga automatiserade enheten. 
www.phonak.se/rogercliponmic

HearingLikeMe
Ett webbaserat forum för föräldrar, barn, tonåringar och alla andra
som har stött på och är nyfikna på vad hörselnedsättning innebär.
www.hearinglikeme.com

Facebook
Senaste information från Phonak på internet.
www.facebook.com/Phonak

Twitter
Snabba uppdateringar från Phonak
www.twitter.com/phonak

YouTube
Den officiella Phonak YouTube-kanalen är full av inspiration och  
pedagogiskt innehåll – från produktfilmer och kändis-ambassadörer
till rörande ögonblick när ett litet barn hör för första gången.
www.youtube.com/phonakofficial 

Ta nästa steg
Lär dig mer om vilket Roger-system som passar  
för dig. Prata med din audionom eller läs mer på  
www.phonak.se/phonak-roger

Situation Roger  
Pen

Roger  
Clip-On Mic

Samtal på tumanhand 
– I bilen med en vän 
– Shoppingrundan

Gruppsamtal* 
– Bullriga restauranger 
– Fester 
– Sociala sammankomster

Mobiltelefonsamtal

När du tittar på TV

Lyssna på musik/multimedia

* Använd flera mikrofoner samtidigt (Roger Pen och Roger Clip-On Mic).
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Lär dig vilken Roger-mikrofon som passar bäst för varje lyssningssituation.



Life is on
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Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är  
beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger.  
Genom att utmana teknologins gränser på ett  
kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper  
människor att höra, förstå och uppleva mer av  
livets rika ljudlandskap.

Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende.  
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.

www.phonak.se


