Använda avancerade nätverksalternativ
med Roger Touchscreen Mic
TM

Lathund

När flera elever och lärare använder Roger-enheter i ett klassrum kan man behöva göra mer än att bara ansluta
och sätta igång. Kanske vill läraren kontrollera flera enheter varje morgon eller så kanske en extra resurslärare
bara vill tala till en enstaka eller några Roger-elever. Med Roger Touchscreen Mic gör du det enkelt med bara
några knapptryckningar.

Frånkoppla gör att en lärare kan koppla bort en enhet från nätverket. Om en elev inte längre behöver lyssna på Rogersignalen, till exempel om han eller hon ska arbeta enskilt, kan läraren fortfarande tala till de andra Roger-användarna.
• Svep till den andra skärmvyn och tryck på ikonen Frånkoppla inom 10 cm från den Roger-enhet som ska kopplas bort.
• Återanslut elevens mottagare till nätverket igen antingen genom att trycka på Anslut inom samma avstånd eller låt
eleven ansluta via Roger WallPilot.

SubNet används när en lärare vill tala till en eller ett fåtal elever en kortare stund, utan att de andra eleverna hör. Det är
praktiskt vid särskilda uppgifter eller stöd från läraren. SubNet-funktionen gör också att den sekundära mikrofonen kan
användas i gruppläge för en grupp elever.
• Tryck på ikonen SubNet på startsidan.
• Anslut elevernas mottagare till mikrofonen genom att trycka på ikonen Anslut inom 10 cm från mottagarna.
• Använd mikrofonen i hals bandet vid lärarledd undervisning, eller placera den på bordet i gruppläge för gruppövningar.
• När du är klar trycker du på ikonen Nätverk och återansluter elevernas mottagare till nätverket antingen genom att
trycka på Anslut eller genom att låta dem ansluta via Roger WallPilot.

JoinNet används för att lägga till en Roger Touchscreen Mic till ett nätverk utan att störa läraren under lektionen.
Detta är ett alternativ om ingen Roger WallPilot är tillgänglig.
• Tryck på ikonen JoinNet inom 10 cm från en Roger-enhet i det nätverk du vill ansluta till.

NewNet används när en Roger Touchscreen Mic behöver lämna ett nätverk och/eller för att återställa klassrumsnätverket.
• Tryck på ikonen NewNet.
• Anslut valfria Roger-enheter till detta nya nätverk genom att trycka på Anslut inom 10 cm från Roger Touchscreen Mic.

Massanslut används för att snabbt ansluta flera enheter som befinner sig nära varandra. Detta alternativ måste konfigureras
i menyn Inställningar.
• Placera alla Roger-mottagare i närheten av varandra och kontrollera att de är påslagna.
• Tryck på Massanslut och håll Touchscreen Mic inom 10 cm från alla enheterna. Enheterna bör anslutas en
efter en i takt med att Roger Touchscreen Mic passerar dem.
• Tryck på popup-skärmen för att avbryta Massanslut.
• Om du vill bekräfta anslutningen trycker du på Lista enheter.
• Om en enhet inte anslutits, tryck på ikonen Massanslut i närheten av den igen.
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Lista enheter: Ett snabbt sätt att få en överblick över vilka Roger-enheter som finns på nära håll och vilka som är anslutna
till Roger Touchscreen Mic.
• Alla Roger-enheter bör befinna sig inom 10 cm från Roger Touchscreen Mic.
• Tryck på Lista enheter.
• Alla Roger-enheter i närheten anges i listan (tiden det tar kan variera beroende på hur många enheter som ska hittas).
En tillgänglig enhet visas i listan som gråtonad och en ansluten enhet visas i svart med en anslutningssymbol.
• För att ansluta en tillgänglig enhet, tryck på ikonen Anslut inom 10 cm från enheten.

