Roger på arbetet
TM

Fokusera på arbetet istället för på att höra

Lyssna, kommunicera och delta

På dagens arbetsplatser kan det vara svårt att höra tillräckligt bra.
Lyckad kommunikation är ofta nyckeln till framgång i arbetslivet.
När du har nedsatt hörsel blir du expert på att hitta lösningar i situationer
där det är svårt att höra. Detta kan vara tidskrävande, ansträngande och
begränsar ofta din förmåga att delta fullt ut.
Många är omedvetna om att det finns trådlösa mikrofoner som är
anpassade för arbetslivet och som kan användas tillsammans med
hörapparater. En lösning som gör det lättare för dig att kommunicera och
delta fullt ut på arbetet.
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Roger
Nya möjligheter för bättre kommunikation

Moderna hörapparater är fantastiska och underlättar i många
vardagssituationer. Men i situationer där flera personer är inblandade, där
bakgrundsbuller är vanligt eller där ljudkällan befinner sig på avstånd, till
exempel på möten, räcker det dock inte alltid med hörapparater.

Låt oss presentera Roger

4

Även de mest avancerade hörapparater
har sina begränsningar. I vissa
situationer på arbetet där det är svårt att
höra behövs det ytterligare hjälpmedel.

fästa på dina hörapparater eller
implantat. Då hör du den som talar
direkt i dina öron utan störande
bakgrundsljud.

Det är här som Rogers hörselprodukter kommer in i bilden. De består
av diskreta trådlösa mikrofoner och
små Rogermottagare som du kan

Möten och konferenser blir ett rent
nöje där du utan ansträngning kan
fokusera på arbetet istället för på att
höra.

5

Roger Table Mic för möten

Roger Table Mic är trådlösa mikrofoner som är speciellt utformade för
möten. Möten är ofta krävande för personer med hörselnedsättning.
Svårigheterna kan bero på samtal vid sidan om, andra störande
bakgrundsljud eller avståndet mellan dig och en person vid bordets
andra ände.
I dessa situationer är Roger Table Mic perfekta. De är diskret utformade och
smälter in med annat som ligger på bordet. Lägg dem bara på mötesbordet
så att talet från mötesdeltagarna urskiljs och störande bakgrundsljud
dämpas. Talet överförs trådlöst och tydligt till Roger-mottagarna.
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Roger Table Mic
Gott om fördelar, inget krångel
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Enkla att använda

Problemfritt

Mycket diskreta

För riktigt stora möten

Roger Table Mic är mycket
lättanvänd.a Mottagaren ansluts
till mikrofonerna med ett enkelt
knapptryck. Lägg sedan
mikrofonerna på bordet.
Du behöver inte förklara för alla
hur de fungerar.

Roger Table Mic och andra Rogermikrofoner är helautomatiska. De
justerar sina inställningar baserat på
bullernivån i omgivningen. Det
behövs ingen programmering.
Med mer än 20 timmars batteritid
behöver du inte oroa dig över
drifttiden.

Alla Roger-enheter är små, väger lite
och har utformats för att vara
diskreta. Det är bara att fästa en
designintegrerad mottagare till din
Phonakhörapparat. För att vara extra
diskret kan du styra bordsmikrofonerna med en fjärrkontroll.

Du kan ansluta flera Rogermikrofoner till dina hörapparater
samtidigt i ett MultiTalker-nätverk.
Därmed kan du delta i riktigt stora
möten. Med en överlägsen räckvidd
på mer än 20 meter missar du inte ett
enda ord.
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Andra lösningar för dina behov på arbetet

Nuförtiden arbetar vi inte nödvändigtvis på en enda arbetsplats. Arbete
handlar om rörlighet och samarbete. Därför har vi utformat mottagare och
mikrofoner som är lättanvända och kompatibla med varandra. Därmed är det
enkelt för dig att välja de produkter som bäst passar för dina behov.
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Roger Pen

Roger Clip-On Mic

Roger Pen är en flexibel och stilren
trådlös mikrofon som förbättrar din
taluppfattning i buller och på
avstånd. Den minskar störande
bakgrundsljud och gör att du följer
med i samtal på tu man hand och i
grupp. Den har Bluetooth™ för att du
enkelt ska kunna ringa mobilsamtal.

Roger Clip-On Mic är en diskret
trådlös mikrofon som din
samtalspartner kan fästa i skjortan,
blusen eller jackan.
Clip-On Mic passar för möten med
en eller flera föredragshållare. Den
kan anslutas till andra Rogerprodukter.
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Användningstillfällen för Roger
Oavsett vilken situation det gäller är Roger-mikrofoner lätta att använda
och låter dig kommunicera och delta fullt ut på möten med dina kollegor.

Mindre möten

Samtal på tu man hand i buller
Möten i grupp på fyra eller fem
deltagare kan vara väldigt ansträngande
för personer med hörapparat. Lägg
bordsmikrofonerna på mötesbordet så
hör du kollegorna bättre.

Större möten

När det är mycket störande
bakgrundsljud i omgivningen är det
mest effektivt att hänga Roger Pen
runt halsen på din kollega eller fästa
Roger Clip-On Mic på kollegans krage.

Dator och multimedia
På större möten kan du behöva flera
Roger Table Mic. Du kan använda precis
så många bordsmikrofoner som du
behöver. De skapar ett system och
överför tal till dina hörapparater,
oavsett var samtalet äger rum.

Möten med föredragshållare

Mobiltelefonsamtal
Föredragshållare står ofta en bit från
mötesbordet med bordsmikrofonerna.
När föredragshållaren bär Roger ClipOn Mic eller Roger Pen kopplas dessa
mikrofoner smidigt samman med
bordsmikrofonerna. Därmed hör du
både föredragshållaren och
mötesdeltagarna tydligt.
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Videokonferenssystem och
internetsamtal används flitigt på
dagens arbetsplatser. Roger-mikrofoner
gör det lätt att höra ljudet från dessa
enheter. Anslut Roger-mikrofonen med
de medföljande kablarna så överförs
ljudet direkt till dina mottagare.

För personer med hörselnedsättning
kan telefonsamtal verkligen vara en
utmaning. Roger Pen innehåller den
allra senaste Bluetooth-tekniken som
gör att du kan höra mobilsamtal direkt
genom dina hörapparater eller
implantat.
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Situationer och rekommendationer

Roger-mottagare

Vilken Roger-mikrofon passar bäst i olika situationer?
Situation

Roger
Table
Mic

Flera talare i buller och på avstånd
– Möten med upp till fyra deltagare
– Möten med fler än fyra deltagare
– Konferenser
– Presentationer

Roger
Pen

Roger
Clip-On
Mic

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

En föredragshållare som talar på avstånd
En ensam talare som talar i en bullrig miljö
och på avstånd
– Samtal med en kollega i bilen
– Samtal med en kollega på kafé
– Samtal med en kollega i en korridor
Lyssna på multimedia
– Audio, dator, videosamtal
Mobiltelefonsamtal via Bluetooth

Läs mer
Prata med din audionom eller läs mer på
www.phonak.se för att se vilket Roger-system
som passar dig.
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Roger
designintegrerad

Roger X

Roger MyLink

Utformade för att passa
på Phonaks hörapparater.
De finns även till vissa
implantat från Advanced
Bionics och Cochlear.

Universell Rogermottagare i miniatyr.
Kompatibel med praktiskt
taget alla bakom-öratapparater, implantat och
streamers.

Halsslingemottagare
med volymkontroll.
Fungerar med alla
hörapparater eller
implantat med telespole.
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Hur fungerar våra Roger-produkter
På avstånd och i buller räcker hörapparaterna ofta inte till. Det innebär att
de fungerar perfekt för samtal med personer på en armlängds avstånd i
lugna miljöer. Däremot kan du uppleva kommunikationssvårigheter i buller
och på avstånd. Vår Roger-teknik har utformats för att förbättra
talförståelsen i situationer där det är svårt att höra, mer effektivt än någon
annan teknik.

Roger är en adaptiv, digital trådlös
överföringsteknik för 2,4 GHzbandet. Den överför talarens röst
trådlöst direkt till användarens
hörapparater. Den bygger på vårt
eget microchip och använder
intelligenta och flexibla algoritmer
som förbättrar signalbrusförhållandet mer än någonsin.

Tyst miljö
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Vårt forsknings- och utvecklingsteam
har fokuserat på att utveckla bästa
möjliga SNR. Det är därför som
Roger-produkterna har den mest
avancerade tekniken på marknaden
när det kommer till att överföra talet
utan att få med bakgrundsbullret.

Bullernivå

Bullrig miljö

Signalbrusförhållande (SNR) är
förhållandet mellan signalen (tal)
och bakgrundsljud (ventilations-

buller, eko, andra röster osv.).
Ju starkare signalen är i förhållande
till bakgrundsljudet, desto bättre
talkvalitet.

<1.5 m
Samtal på tu man hand, t ex på
ett mindre kafé eller hemma

>1.5 m

Avstånd
Höra i buller och på avstånd, t ex i
bullriga restauranger eller möten
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Anslut dig!

Roger-produkterna låter dig kommunicera och delta med kollegorna på
arbetsplatsen utan ansträngning. Du slipper kompromissa – med Roger
hör du allt. Roger låter dig fokusera på arbetet istället för att koncentrera
dig på att höra.

Bidrag och finansiering
Om du behöver hörselprodukter i arbetet, är du oftast berättigad till
bidrag för dessa. Hörselmottagningar som erbjuder Roger-sortimentet
kan hjälpa dig med ansökan.
Kontakta din audionom eller läs mer på www.phonak.se för att se vilken
Roger-lösning som passar dina behov.
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Life is on
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.
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