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A hallásveszteséggel élők egyik leggyakoribb panasza, hogy háttérzaj mellett nehézséget okoz számukra a kommunikáció,
még akkor is, ha megfelelően illesztett hallókészüléket viselnek.1

Zaj

Miért van szüksége az
ügyfélnek a Rogerre?
A beszéd érthetősége kiemelt fontossággal bír a kommunikáció szempontjából. Az érthetőséget több tényező befolyásolja, így a
háttérzaj erőssége, a beszélőtől való távolság, a környezet akusztikája és a visszhang.
Az iránymikrofon-technológia, melyről tudjuk, hogy zajos környezetben javítja a beszéd érthetőségét, gyakran nem nyújt már
segítséget, ha a beszélő és a hallgató között nagyobb a távolság, a jel-zaj viszony nulla vagy negatív előjelű, vagy ha több
zaj- vagy visszhangforrás van jelen, illetve ezek a források mozognak. A digitális zajcsökkentés javíthatja a hallási kényelmet és
a hallásra fordított erőfeszítést, a beszéd érthetőségét azonban csak minimális mértékben növeli.2 (A korszerű
hallókészülékekben alkalmazott technológiák, például az iránymikrofonok és zajcsökkentő algoritmusok ellenére a beszéd
észlelhetősége és érthetősége továbbra is a kívánatos szint alatt maradhat.)

StereoZoom

Direkcionális mikrofonok

A hallókészülékek akkor a leghatékonyabbak, ha a beszélő legfeljebb 1,5 méterre van a hallgatótól, és a zaj intenzitása nem
halad meg egy bizonyos szintet. Ezt "kritikus távolságon belül"-nek is nevezzük. Ha a hallási környezetben zaj jelentkezik, a
hallókészülékek iránymikrofon-technológiát használnak a jel-zaj viszony javítására, a beszédérthetőség optimalizálására és a
hallási kényelem növelésére a másfél méteres zónán belül.
Csend

Amennyiben a zaj erősödik és/vagy a hallgató és a beszélő közötti távolság növekszik, további, például Roger mikrofonokra
van szükség ahhoz, hogy a zaj és a távolság ellenére a beszéd továbbra is érthető maradjon. Ezt a nagyobb távolságot
„kritikus távolságon (1.5 méter) kívül”-nek is nevezzük.

Real Ear Sound
Kritikus távolságon belüli zóna

Kritikus távolság, 1,5 méter

Kritikus távolságon kívüli zóna

A beszélő közelében elhelyezett mikrofonnak számos
fontos előnye van:
• Áthidalja a beszélő és a hallgató közötti távolságot
• Mérsékli a háttérzaj és a visszhang céljelre gyakorolt
negatív hatását
• Jelentősen javítja a jel-zaj viszonyt, és ezzel növeli a beszéd
érthetőségét zajos környezetben és nagyobb távolságok
esetén.3–7
A közelmúltban végzett kutatások igazolták, hogy az adaptív
digitális technológiát alkalmazó távoli mikrofonok (azaz a
Roger mikrofonok) jelentősen jobban javítják a beszéd
érthetőségét zajos környezetben, mint a nem adaptív távoli
mikrofonok.8–10
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Mi az a Roger, és kik
számára alkalmas?
A Roger technológia digitális adaptív mikrofonokra épül, amelyek vezeték nélküli kapcsolaton keresztül továbbítják a beszélő
hangját közvetlenül a hallgató hallókészülékébe vagy cochleáris implantátuma hangprocesszorába egy Roger vevőn keresztül,
javítva a beszédértést zajos környezetben, valamint nagyobb távolság esetén.8

Ki a potenciális Roger jelölt?
Olyan ügyfelek, akik:
• Bármilyen mértékű hallásveszteséggel élnek
• Zajos környezetben rossz a beszédértésük
•	
A készülékes SZHT beszédaudiometriai eredmények
100% alattiak
• Cochleáris implantátumot vagy BAHA eszközt viselők
• Egyoldalú hallásveszteséggel élők
• Auditív feldolgozási zavarral (APD-vel) élők

• Azok az ügyfelek, akik hallási kihívással szembesülnek a
munkájuk során, és félnek, hogy hallásveszteségük
befolyásolja munkahelyi teljesítményüket.
• Aktív életmódot folytató ügyfelek, akik gyakran
kerülnek kihívást jelentő hallási szituációkba, amely
magába foglalja a zajt és a távolságot egyaránt.
• Társaságban visszahúzódóan viselkedő ügyfelek.
• Azok az ügyfelek, akik jelzik, hogy szeretnék tisztábban
hallani a tévét, mobiltelefont vagy egyéb multimédiás
eszközeiket.
• Hallókészüléket viselő ügyfelek, akiknek továbbra is
problémát okoz a beszédértés és a kommunikáció egyes
kihívást jelentő helyzetekben.
Hallgató
Roger vevővel ellátott hallókészüléket vagy
cochleáris implantátumot használ

Beszélő
Roger mikrofont használ
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Roger technológia

Adaptív működés – jó hallás erősödő zajban is
A Roger mikrofonok a környezet zajszintjének megfelelően
módosítják a beállításaikat, így használatuk egyszerű. A teljes
mértékben automatikus jelfeldolgozás sokoldalú, hatékony
megoldást kínál hallási szituációk széles körére. A zajszint
emelkedése esetén a Roger rendszer is automatikusan növeli
a hangerőt, így a beszélő hangja a zaj mellett is hallható
marad.
Adaptív frekvenciaváltás – interferenciamentes hallás
A Roger berendezések a világszerte licenszmentesen
használható, ipari, tudományos és orvosi célra szolgáló (ISM)
2,4 GHz-es sávon működnek. Mivel néha torlódás lép fel
ebben a sávban, a Phonak Roger vezeték nélküli
kommunikációs protokoll minden hangköteget rövid kódolt
csomagokban háromszor küld el ezen a sávon belül
különböző csatornákon. A Roger mikrofonok és vevők
folyamatosan kommunikálnak egymással annak érdekében,
hogy a rendszer a frekvenciákat adaptív módon váltogatva
elkerülje a foglalt csatornákat, és ezzel csökkentse az
interferencia és a rossz vétel veszélyét.

RogerDirect – Roger hangadatok közvetlen továbbítása
a hallókészülékbe
A RogerDirect a Phonak úttörő technológiája, amelynek
segítségével a Roger mikrofonok közvetlenül a
hallókészülékekbe tudják továbbítani a jeleket. A vevő
egyszerűen integrálható a hallókészülékbe, és onnantól az
ügyfelek külső vevő csatlakoztatása nélkül is élvezhetik a
Roger technológia igazolt teljesítményét zajos környezetben
és nagy távolság esetén8. Ez a jelentős újítás egyszerűbbé
teszi a Roger technológia alkalmazását.
TM

Automatikus mikrofon-üzemmódok – automatikus
alkalmazkodás a környezethez a legjobb hallásélményért
A Roger Select, a Roger Pen és a Roger EasyPen mikrofonok
automatikusan felismerik a hallási környezetet, és a beépített
gyorsulásérzékelőnek köszönhetően a saját pozíciójukat is,
azaz például hogy a mikrofont az asztalra helyezték, kézben
tartják vagy nyakba akasztva viselik-e. Az elektromechanikai
komponens folyamatosan jelzi a mikrofon számára a
gravitációhoz viszonyított helyzetét. Ez ugyanaz a
technológia, amely biztosítja, hogy a mobiltelefon képe
elforduljon, ha a készüléket elforgatják. A helyzetére
(vízszintesen az asztalon fekve, nyakba akasztva, kézben
tartva), a pillanatnyi akusztikai környezetre (beszéd és zaj
jelenléte vagy hiánya), valamint azok szintjére vonatkozó
információkra támaszkodva a készülék automatikusan
kiválasztja a mikrofon optimális üzemmódját és erősítési
beállításait. Ez biztosítja a mikrofon némítását is, amennyiben
leejtik. A leérkezés teljesen zajtalan, a hallgató nem hall
hangos becsapódást. Pár milliszekundummal a földre vagy
asztalra esést követően a készülék újra a megszokott módon
működik.

MultiTalker hálózat – beszélgessen több résztvevővel
zajban
A Roger egyedülálló, teljesen automatikus MultiTalker
hálózatának köszönhetően több Roger mikrofon is
használható egyidejűleg, így a hallásveszteséggel élők
egyszerre több beszélőt is hallhatnak.
Roger és a direkcionalitás – jobb beszédértés a kritikus
távolságon belül, míg a kritikus távolságon kívülről a
Roger mikrofonon keresztül érkezik a hang10
A Roger és direkcionális beállítás csak a Phonak eszközökön
elérhető. Ez a beállítás lehetővé teszi egy Roger mikrofon
használatát, miközben a közeli beszélők megértését is segíti.
A Roger és direkcionális üzemmódban a készülék a környezet
zajszintjéhez igazodva aktiválja a hallókészülék
iránymikrofonjait.

MultiBeam technológia – jobb beszédértés csoportos
beszélgetések során11
A Phonak a Roger technológiát még egy lépéssel
továbbfejlesztve létrehozta az innovatív MultiBeam
technológiát. Ez több mikrofon alkalmazásával hat irányban
hoz létre iránynyalábokat, így 360°-ban lefedi a teret. A
rendszer mind a hat irányban kiszámítja a jel-zaj viszonyt, és
automatikusan kiválasztja a legtisztább iránynyalábot. A
MultiBeam technológia ezáltal kivételes minőségű
beszédértést biztosít a csoportos beszélgetések során,
például egy zajos étteremben vagy éppen egy nagy családi
összejövetelen.
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Roger mikrofon portfólió

A Roger mikrofonok széles választéka megfelelő megoldást kínál minden ügyfél számára. A különböző Roger mikrofonok a
hallókészülék vagy cochleáris implantátum típusától függetlenül hatékonyan helytállnak a különböző szituációkban.

A Roger készülék portfóliót számos mikrofon alkotja. A rugalmasan használható Roger Pentől a Roger Table Mic II asztali
mikrofonig terjedő választékban az ügyfelek minden igényét kielégítő Roger mikrofon megtalálható.

Roger Select / Roger Select iN
Sokoldalú mikrofon, amely ideális az egy helyben, háttérzaj
mellett folytatott beszélgetésekhez. Ha az asztal közepére
helyezzük, diszkréten és automatikusan kiválasztja az éppen
beszélő személyt, és szinte észrevétlenül vált át az egyik
beszélőről a másikra. Ha egyszerre több beszélgetés zajlik, a
hallgató manuálisan választhatja ki, hogy kire szeretne
figyelni.
TM

Roger Pen / Roger Pen iN / Roger EasyPen
Változatos hallási helyzetekben használható, praktikus
mikrofon. Hordozható kialakításának köszönhetően
kényelmesen használható az olyan helyzetekben, ahol egy kis
rásegítésre van szükség a távolság vagy a zaj miatt.

Roger Select / Roger Select iN
• Csoportos beszélgetések megértése, egy helyen folyó
beszélgetések során (pl. étteremben, családi
összejöveteleken stb.), asztali üzemmódban
• Összpontosítás egy párhuzamosan kialakult beszélgetésre a
kiválasztási üzemmód segítségével
• Egyetlen személy hallgatása ruhára csíptetett üzemmódban
• Csatlakozás tévéhez és multimédiás berendezésekhez
• Telefonálás szélessávú Bluetooth-kapcsolaton keresztül
(Roger Select iN esetében nem elérhető)

Roger Pen / Roger Pen iN / Roger EasyPen
• Beszéd értése menet közben (bárban, autóban, buszban)
• Összpontosítás két személy között folytatott beszélgetésre,
mozgásban (vásárlás közben, folyosón)
• Csatlakozás tévéhez és multimédiás berendezésekhez
• Telefonálás szélessávú Bluetooth-kapcsolaton keresztül
(Roger Pen iN és Roger EasyPen esetében nem elérhető)

Roger Table Mic II / Roger Table Mic II iN
Dolgozó, különféle megbeszéléseken részt vevő felnőttek
számára kifejlesztett mikrofon. Kiválasztja az éppen beszélő
személyt, és automatikusan vált a megbeszélés résztvevői
között. Nagyobb létszámú megbeszélések esetében ideális
megoldás lehet a több Roger Table Mic II mikrofon
összekapcsolásával létrehozott hálózat.

Roger Clip-On Mic
Négyszemközti beszélgetésekhez tervezett, kisméretű
mikrofon. Az iránymikrofon segíti a felhasználót abban, hogy
beszélgetőpartnerére összpontosítson.

Roger Table Mic II / Roger Table Mic II iN
• Beszéd értése csoportos beszélgetések során, asztali
üzemmódban
• Az optimális hallásteljesítmény eléréséhez a megbeszélés
résztvevőinek számát és elhelyezkedését figyelembe véve
több Roger Table Mic II készülékre lehet szükség
• Hasznos lehet egy plusz Roger Select vagy Roger Pen
biztosítása az előadó számára
• Csatlakozás multimédiás eszközökhöz

Roger Clip-On Mic
• Partnermikrofon funkció
• MultiTalker Network hálózat elemeként (megbeszélések
előadója számára)
• Csatlakozás tévéhez és multimédiás berendezésekhez

TM

TM

TM

Az ügyfél számára legmegfelelőbb Roger mikrofon kiválasztásához segítséget talál a www.easyguide.phonakpro.com oldalon.

 Roger Select iN, a Roger Pen iN és a Roger Table Mic II iN a hasonló nevű mikrofonokkal
A
azonos módon működik, de nem tartalmaz Bluetooth funkciót. A Roger iN mikrofonok két
Roger vevőt tartalmaznak, amelyek egy pár Marvel hallókészülékbe integrálhatók. Korábbi
Roger mikrofon és Marvel hallókészülék együttes használatakor a Bluetooth funkciót ki
kell kapcsolni.

10

11

Példák a Roger készülékek
alkalmazására
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Baráti és családi vacsorákon
Az éttermekben zajló vacsorák általános jellemzője a
hangok és háttérzajok bonyolult elegye. A Roger
Select kiszűri a zavaró háttérzajt, hogy az ügyfél
minden szót tisztán értsen, és követni tudja a
beszélgetés fonalát.

Kisebb és nagyobb megbeszéléseken
A Roger tárgyalásokon zajló beszélgetések során is hasznos.
Helyezzen el egy vagy több Roger Table Mic II eszközt, azok
pedig továbbítják a beszédet a hallókészülékbe, függetlenül
attól, hol zajlik a beszélgetés. Így az ügyfél gond nélkül
követheti a kisebb és nagyobb megbeszéléseket egyaránt, és
az elhangzottakra koncentrálhat.

Társasági összejöveteleken
A Roger Pen ideális társasági összejövetelek esetében – főleg
olyan helyeken, ahol zene szól és sokan beszélgetnek.
Ilyenkor egyszerűen fordítsa a Roger készüléket a beszélgetés
irányába, az pedig közvetlenül a hallókészülékbe továbbítja a
beszélő hangját.

Előadások során
Az előadók gyakran a résztvevőktől nagyobb távolságra
állnak. Az előadó által viselt Roger Select és az asztalra
helyezett Roger Table Mic kombinációja lehetővé teszi, hogy
az ügyfél minden résztvevőt halljon.

Otthon
A Roger mikrofonok kiszűrik a zavaró háttérzajt, például a
konyhai eszközök csörgését vagy a TV hangját. Az ügyfél így
teljes mértékben élvezheti a beszélgetéseket és a
családtagokkal és barátokkal töltött időt.

Sportolás során
Csoportos sportok vagy edzés közben a távolság és a
kialakuló beszélgetések megnehezíthetik az ügyfél számára,
hogy meghallja az edző utasításait. A Roger segítségével az
ügyfél a távolság ellenére tisztán hall.

TV és multimédiás eszközök használatakor
A Roger mikrofonok könnyedén csatlakoztathatók TVkészülékhez, videokonferencia-eszközökhöz és más
multimédiás forrásokhoz, így az ügyfél kapcsolatban
maradhat a világgal.

Az autóban
A Roger legyőzi az utazás során felmerülő kommunikációs
akadályokat. Csökkenti a háttérzajt, és közvetlenül a fülbe
továbbítja a beszélő hangját. Az ügyfél így könnyedén
követheti az autóban zajló beszélgetést, miközben a
környezetére is figyelni tud.
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A Roger készülékek
bemutatása
A bemutatón az ügyfelek a gyakorlatban is megtapasztalhatják a Roger készülékek előnyeit. A tanácsadás során az ajánlott
megoldás bemutatása megmutatja az ügyfél számára, hogyan segíti a Roger mikrofon a mindennapi életét. A házastárs vagy
gyermekek bevonása segít az ajánlott megoldás megtapasztalásában és kipróbálásában.
A demonstrációhoz a Roger Select / Roger Select iN mikrofon használata javasolt.

A megfelelő vevőegység kiválasztása az ügyfél számára
Az ügyfél készüléke

Választandó vevőegység

A bemutató előtt végrehajtandó lépések

A bemutatót követően végrehajtandó lépések

RogerDirect funkcióval rendelkező
hallókészülék
(pl. Phonak Audéo M-312)

Két Roger X vevő

Telepítse a Roger Installer segítségével a Roger
X eszközt mindkét hallókészülékre

Távolítsa el a Rogert mindkét hallókészülékről
a Roger Installer segítségével, és tegye vissza
a Roger X-be

Indukciós telefontekerccsel (T-coil)
rendelkező hallókészülék

Roger MyLink

Kérje meg az ügyfelet, hogy a nyakába akasztva
viselje a Roger MyLink eszközt, és győződjön
meg róla, hogy a hallókészülék indukciós
telefontekercs (T-coil) üzemmódban van.

Kérje vissza a Roger MyLink eszközt, és indítsa
újra a hallókészüléket

Euro plug csatlakozóval rendelkező
hangtovábbító eszközt tartalmazó
hallókészülék
(pl. ComPilot II, GN ReSound MultiMic)

Egy Roger X vevő

Csatlakoztassa a Roger X-et a hangtovábbító
(streamelő) eszközhöz, és győződjön meg róla,
hogy a hallókészülék streaming üzemmódban van

Távolítsa el a Roger X-et a streamerről, majd
indítsa újra a hallókészüléket

TM

TM

Zajforrás
• Használja az iroda környezetében előforduló, illetve a több ember jelenlétéből adódó környezeti zajt (pl. utca vagy egy közeli kávézó), vagy
• Helyezzen az ügyféltől 1 m távolságra hangszórót, amely zajt bocsát ki (ajánlott zajszint: 75 dB)
• A beszélőnek és az ügyfélnek ugyanabban a helyiségben kell lennie
Az első lépések
• Fontos, hogy a demonstrációba bevonja a családtagokat is, pl. hagyja őket beszélgetni az asztalnál ülve vagy a Roger Select készüléken keresztül, vagy meghallgathatják a
demonstrációt az Roger X és az MLx Audio Checker vagy a Roger MyLink és fejhallgató segítségével.
• Kapcsolja be a teljesen feltöltött Roger Select készüléket
• Tartsa a Roger Select mikrofont 10 cm-re a Roger vevőegységtől (RogerDirect, Roger MyLink vagy Roger X egységgel rendelkező hallókészüléktől), majd nyomja le a Connect
(Csatlakozás) gombot. Megjegyzés a Roger X vevőt tartalmazó ComPilot eszközt használó ügyfeleknek: a Roger jel fogadásához az ügyfélnek meg kell nyomnia a ComPilot
középső gombját.
• Beszéljen bele a Roger Select mikrofonba, és ellenőrizze, hogy mindenki hallja-e
A Roger Select bemutatása
• Mutassa be az asztali üzemmódot a MultiBeam technológiával és a kiválasztási üzemmóddal, mind csendes, mind zajos környezetben
• Mutassa be a ruhára csíptetett üzemmódot úgy, hogy néhány lépésnyit eltávolodik az ügyféltől.
• Javasolt, hogy a hallásgondozó szakember egy Roger X vevő és az MLx Audio Check, vagy a Roger MyLink és fejhallgató segítségével hallgassa a demonstrációt.
• Egyéb választható Roger mikrofonok: Roger Table Mic II / Table Mic II iN/, Roger Pen / Pen iN, Roger EasyPen, Roger Clip-On Mic
• Lásd a Roger demonstrációs útmutatót
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A Roger vevők áttekintése

Phonak hallókészülékekhez tervezett
vevők
Roger 19

Univerzális vevők

Roger 18

Roger X

Audiopapucs

Roger MyLink

•

•
•1
•1
•1
•1

AS18

•
•

Phonak hallókészülékekkel való kompatibilitás áttekintése

•

Phonak Audéo M-RT

•

•

Phonak Bolero M-M

•

•

Phonak Bolero M-PR

•

Phonak Sky M-M

•

Phonak Sky M-PR

•

Phonak Sky M-SP

•

Fül
mögötti
változat

•

•

Egyedi

A Roger rendszerek a legtöbb gyártó hallókészülékeivel, cochleáris
implantátumaival és BAHA készülékeivel kompatibilisek. A Roger
vevők különböző típusai megtalálhatók a Roger konfigurátorban.
Látogasson el a www.phonakpro.com oldalra, és kattintson a
www.phonakpro.com/roger-configurator lehetőségre.

Kihelyezett
hangszórós
készülék

Basic

Fül mögötti
változat

Egyedi

•

Venture

•

Gyermek
hallókészülék

•

Phonak Audéo M-13T

Phonak Audéo M-R

Teljesítmény

•

Phonak Audéo M-312T

Kihelyezett
hangszórós
készülék

•

Fül
Gyermek
mögötti
hallókészülék
változat

Phonak Audéo M-312

Kihelyezett
hangszórós
készülék

Roger MyLink

Hallókészülékek

RogerDirect1

Belong

Phonak Marvel
A Phonak Marvel az első hallókészülékcsalád, amely tartalmazza a RogerDirect funkciót. A RogerDirect közvetlenül továbbítja
a hallókészülékbe a Roger mikrofon jelét anélkül, hogy ehhez szükség lenne külső vevő csatlakoztatására.

Kihelyezett
Teljesít- Gyermek hallókés- Fül mögötti
hangszórós késmény
zülék
változat
zülék

Opció (02) / (03)

Phonak Audéo B-13
Phonak Audéo B-312T
Phonak Audéo B-312
Phonak Audéo B-10
Phonak Audéo B-R
Phonak Audéo B-Direct
Phonak Bolero B-M
Phonak Bolero B-P
Phonak Bolero B-SP
Phonak Bolero B-PR
Phonak Sky B-M
Phonak Sky B-P
Phonak Sky B-SP
Phonak Sky B-UP
Phonak Sky B-RIC
Phonak Sky B-PR
Phonak Naída B-SP
Phonak Naída B-UP
Phonak Naída B-R RIC
Phonak Audéo V-13
Phonak Audéo V-312T
Phonak Audéo V-312
Phonak Audéo V-10
Phonak Bolero V-M
Phonak Bolero V-P
Phonak Bolero V-SP
Phonak Sky V-M
Phonak Sky V-P
Phonak Sky V-SP
Phonak Sky V-UP
Phonak Sky V-RIC
Phonak Naída V-SP
Phonak Naída V-UP
Phonak Naída V-RIC
Phonak Virto B-10 NW O
Phonak Virto B-10 O
Phonak Virto B-10
Phonak Virto B-312
Phonak Virto B-13
Phonak Virto V-10 O
Phonak Virto V-10
Phonak Virto V-312
Phonak Virto V-13
Phonak Vitus+ micro
Phonak Vitus+ P
Phonak Vitus+ UP
Phonak Vitus micro
Phonak Vitus P
Phonak Vitus UP

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•1
•
•
•1
•1
•
•
•
•
•1
•
•
•1
•
•1
•1
•1
•1
•
•
•1
•
•
•
•
•
•
•

AS18
AS18

AS18
AS18
AS19
AS18
AS18
AS19
AS18

AS18
AS18
AS18
AS18
AS19
AS18
AS18
AS19
AS18

•1
•1
•1
•1
•1
•1
•1
•1
•

•
•

AS18
AS19

•

•
•

AS18
AS19

•
•

Phonak Vitus+ ITE-10
Phonak Vitus+ ITE-312
Phonak Vitus+ ITE-13

•2
•2
•2

- a Roger X vevő (1744xxxx sorozatszámtól) és a Roger Installer révén

1

A Roger X ComPilot vagy ComPilot II streamer eszközzel együtt használható

2

Csak telefontekerccsel
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•2
•2
•2
•2
•2
•2
•2
•2
•2
•
•
•
•
•
•
•

- a Roger iN mikrofon révén (pl. Roger Select iN, Roger Pen iN, Roger Table Mic II iN)

A RogerDirect funkcióhoz a Roger vevő telepítése szükséges. A Roger vevő kétféle módon integrálható a RogerDirect funkciót támogató Phonak hallókészülékbe:

•
•

Phonak Vitus+ RIC

Vízállóság: IP683 a Roger 18 és a Roger 19 esetében
Biztonságosság kisgyermekek esetében: A Roger 18 és a Roger 19 készülékekhez gyerekzáras burkolat rendelhető
csecsemők és kisgyermekek részére (0–36 hónapos kor között)

1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Az IP68 minősítés azt jelenti, hogy a kompatibilis hallókészülékhez csatlakoztatott Roger vevő nem károsodott javíthatatlanul 8
órányi porkamrában tartózkodást, illetve 30 percnyi 1 méteres vízbe merítést követően, az IEC60529 szabvány előírásai szerint
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Cochleáris implantátumokkal való
kompatibilitás áttekintése

Phonak Naída Link eszközökkel való
kompatibilitás áttekintése

MED-EL
Oticon
Medical

Implantátum

Cochleáris

AB

Roger 14

Naída CI Q
Harmony / Auria
Neptune
Nucleus 7
Kanso
Nucleus 5
Nucleus 6
Baha 5
Baha 4
Baha BP100 / BP110
Freedom
SONNET
RONDO
RONDO 2
ADHEAR
SAMBA
OPUS 2
Neuro 2
Neuro One

Roger 17

Roger 20

Roger 21

Univerzális vevők
Roger X

•1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Roger X csatlakozás

iConnect
Neptune Connect
Mini Microphone 2+
Mini Microphone 2+
Euro adapter
Euro adapter
Mini Microphone 2+

•
•

FM elemtartófedél
Mini elemtartó

•
•
•
•
•

Adapterkábel
miniTek
FM elemtartófedél
Oticon Medical Streamer

Ponto 3 / Ponto 3 Power /
Ponto 3 SuperPower

•

Oticon Medical Streamer

Ponto Plus / Plus Power
Ponto Pro / Ponto Pro Power

•

Oticon Medical Streamer

Készülékhez tervezett
Roger MyLink

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

2

Roger 10

Phonak Naída Link RIC
Phonak Naída Link UP

Univerzális vevők

Roger 15

Roger X

Roger X csatlakozás

Roger MyLink

•

•
•

AS15
AS10

•
•

•

Más gyártók hallókészülékeivel való
kompatibilitás áttekintése
Roger X

Telefontekercs
Hallókészülék

Implantátumokhoz tervezett vevők

Direkt audiobemenet/audiopapucs

Roger MyLink

•
•
Csatlakoztassa a Roger X vevőt a megfelelő
audiopapucshoz

Euró csatlakozóval ellátott streamer eszköz, pl. Oticon
Streamer Pro

•
Csatlakoztassa a Roger X vevőt a streamer eszközhöz

Euró csatlakozóval ellátott távoli mikrofon, pl. GN
ReSound MultiMic / Starkey távoli mikrofon +

•
Csatlakoztassa a Roger X vevőt a távoli mikrofonhoz

Biztonságosság kisgyermekek esetében: A Roger 20 és a Roger 21 készülékek beépített gyerekzárat tartalmaznak csecsemők
és kisgyermekek részére (0–36 hónapos kor között)
Opciók: A Roger 14 vevőhöz védőburkolat rendelhető

1 A Roger X ComPilot vagy ComPilot II streamer eszközzel együtt használható
2 XXX sorozatszámtól
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További tudnivalók
a Roger vevőkről

A Roger vevők
színválasztéka

Fő tulajdonságok

Hallókészülékkel való használathoz

Kiegészítő adaptív erősítés
A Roger vevők a kimeneti erősítést automatikusan a környezet
zajszintjéhez igazítják, így zajos környezetben is biztosítják a
beszéd érthetőségét. A zajszintet a Roger mikrofon méri, és
az audiojellel együtt küldi a Roger vevőnek.

Ellenőrzés
Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a
Roger Touchscreen Mic vagy a Roger inspiro készülék
segítségével gyorsan kiolvassa a vevő adatait, és ellenőrizze
a vevő működését.

Hatékony készenléti üzemmód
A Roger vevők automatikusan készenléti üzemmódra
váltanak, ha a hozzájuk csatlakoztatott mikrofont
kikapcsolják, vagy a mikrofon hatótávon kívülre kerül.
Készenléti üzemmódban a készülék áramfogyasztása
csökken, növelve az elem élettartamát.

Jelerősség ellenőrzése
A Check (Ellenőrzés) funkció lehetőséget biztosít a vezeték
nélküli kapcsolat átlagos jelerősségének ellenőrzésére. A
Roger mikrofon viselője ezzel tájékozódhat arról, hogy
milyen a továbbított jel vételi minősége.
EasyGain
ez alapján a Roger Touchscreen Mic vagy a Roger inspiro
készüléken módosítható a vevő alapértelmezett kimeneti
erősítése.

A (02) és (03) opció áttekintése

Kompatibilitás

Adaptív erősítés
Hatékony készenléti üzemmód
EasyGain módosítások
Ellenőrzés
Jelerősség ellenőrzése

1

A (03) opció egyes országokban nem érhető el

20

(02) opció

(03) opció1

Minden Roger mikrofon esetén

Roger Select, Roger Table Mic II, Roger Pen, Roger
EasyPen, Roger Clip-On Mic esetén

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

Igen
Igen
Nem
Nem
Nem

Roger 18
AS18

Színválaszték
Homokbézs
Borostyánbézs
Szantálfa
Gesztenye
Pezsgő
Ezüstszürke
Grafitszürke
Bársonyfekete
Rubin
Benzin
Elektromos zöld
Karibi kalóz
Drága rózsaszín
Bézs
Alpesi fehér
Lávavörös
Kék óceán
Fenséges lila

Roger 19
AS19

Roger X

Roger MyLink

Roger 17

Roger 20

Roger 21

P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
Q1
Q2
Q3
T3
01
XN/T7
M6
M7
M8

Cochleáris implantátumokkal
való használathoz
Roger 14

Színválaszték
Homokbézs
Gesztenye
Ezüstszürke
Bársonyfekete
Rubin
Benzin
Karibi kalóz
Alpesi fehér
Hercegnői rózsaszín
Barna
Fehér
Fekete
Bézs/homok
Szénfekete
Mokka/barna
Füst/szürke
Antracit
Bézs
Fekete
Ében
Skandináv szürke
Fehér

P1
P4
P6
P8
P9
Q1
Q3
XN/T7
XP
L0
L8
L9
M1
M2
T1
T2
V1
V2
V3
V4
V5
V6

21

Döntési folyamatábra a
Roger funkció telepítéséhez
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Roger mikrofont
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Új Roger mikrofon?

Az ügyfél új Roger
mikrofont kíván
vásárolni

Milyen típusú
mikrofont?
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Roger Touchscreen Mic
EasyPen vagy Clip-On Mic

Roger Select, Pen vagy Table Mic II
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Nem
Az ügyfélnek szüksége van egy Roger
iN mikrofonra
Roger funkció telepítése a Roger X
vevő és a Roger telepítőegység
(Installer) segítségével
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Roger funkció telepítése a Roger iN
mikrofon segítségével
~5s

0–10 cm /
0–4 hüvelyk
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Life is on
Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a teljes
élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk a küldetésünkhöz, hiszen
olyan úttörőnek számító hallási megoldásokat fejlesztünk, amik
változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak lehetnek
társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében. Life is on
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