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1. Welkom

Gefeliciteerd met uw keuze voor Roger inspiro van 
Phonak. Roger inspiro is een hoogwaardige, draadloze 
microfoon die geschikt is voor de behoeften van  
leerkrachten, en ontworpen voor gebruik in zowel  
regulier als speciaal onderwijs.

Uw Roger inspiro is een Zwitsers kwaliteitsproduct  
dat ontwikkeld is door Phonak, het vooraanstaande  
bedrijf in hoortechnologie.

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door om te 
profiteren van alle mogelijkheden die uw Roger inspiro  
u biedt.

Neem contact op met uw audicien indien u vragen 
heeft.

Phonak – life is on  www.phonak.com

I
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Roger inspiro
a Schuifknop aan / uit
b Kleurenscherm 
c Softkeys
d  Toetsvergrendeling en 

toets terug
e  Microfoon mute-toets 

(dempen)

f 3,5 mm audio input
g  mini-USB voor opladen

2. Uw Roger inspiro leren kennen

b

c

d e

f g

a
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h

i

j

k

h  Knop voor het beves-
tigen van de riemclip 
en het halskoord

i Snoerhaspel

iLapel-microfoon
j Microfoonopeningen 
k Kledingclip

EasyBoom-microfoon 
(optioneel)
l Microfoon

l
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3.1 Roger inspiro opladen 

Roger inspiro bevat een geavanceerde ingebouwde  
lithiumpolymeer accu die snel kan worden opgeladen. 
Het opladen van een geheel ontladen accu duurt  
ongeveer 2 uur.

3. Aan de slag
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Het accusymbool van de Roger inspiro knippert tijdens 
het opladen. De accu kan niet overladen worden. 

Zodra de Roger inspiro losgekoppeld is van de voedings-
eenheid of het oplaadstation, toont het accusymbool 
op het scherm de resterende capaciteit. 

    De accu is volledig opgeladen.

Ongeveer 1 uur voordat de accu van de Roger inspiro 
leeg is, wordt het trilalarm geactiveerd. Bekijk de  
melding op het scherm van de Roger inspiro en volg  
de instructies. 

Als de accu van de Roger inspiro volledig leeg is, wordt 
het accusymbool rood. 

I Gebruik alleen de originele Phonak-oplaadeenheid 
voor Roger inspiro. 



12 

3. Aan de slag        

aan uit

3.2 Roger inspiro aanzetten 

Om aan te zetten, duwt u de bovenste schuifknop naar 
links totdat de groene markering te zien is en het 
scherm oplicht.

Om het stroomverbruik te beperken, wordt de achter-
grondverlichting van het LCD-scherm van de Roger  
inspiro na een paar seconden uitgeschakeld. Door op 
een knop te drukken, schakelt de achtergrondverlichting 
weer in. 

Om Roger inspiro uit te zetten, duwt u de schuifknop 
naar rechts.

I  Volg na de eerste keer inschakelen van Roger inspiro 
de scherminstructies om uw persoonlijke voorkeuren 
in te stellen.
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3.3 Roger inspiro dragen

Roger inspiro kan aan de  
riem worden bevestigd… 

...of om de nek 
worden gedragen
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b

a

“klik”

3. Aan de slag         

Bevestig de clip aan  
de knop aan de  
achterzijde van de  
Roger inspiro. 

Controleer of deze  
goed vastzit. 

De clip kan ook aan de riem of broekband worden  
bevestigd voordat de Roger inspiro wordt vastgemaakt.
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Om de clip te verwijderen, drukt u op de knop op de 
bovenkant.

a b
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ba c

3. Aan de slag         

Schuif de neklus om de knop van de Roger inspiro. 
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3.4 iLapel-microfoon gebruiken

iLapel is een gebruiksvriendelijke directionele revers- 
microfoon die een uitstekende geluidskwaliteit biedt. 

I U moet de Roger inspiro uitschakelen voordat u de 
microfoon wisselt.

a) Trek de iLapel uit de Roger inspiro.
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b) Bevestig de iLapel aan uw overhemd en zorg dat de 
afstand tussen de microfoon en uw mond ongeveer 
20 cm bedraagt.

I Geen van beide  
microfoonopeningen  
afdekken!

3. Aan de slag         

OK!

fout!
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3.5 Optionele EasyBoom-microfoon gebruiken

EasyBoom is een comfortabele, sterke en eenvoudig  
te gebruiken boom-microfoon, ideaal voor gebruik in 
klaslokalen. 

I U moet de Roger inspiro uitschakelen voordat u  
de microfoon wisselt.

Zorg ervoor dat de kop van de microfoon goed gepo-
sitioneerd is, zoals hierboven weergegeven (A). Indien 
nodig kunt u het boom-deel (B) eenvoudig buigen.

(A) (B)
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3. Aan de slag         

Bevestig de clip op uw kleding  
zoals weergegeven, en zorg  
ervoor dat het snoer niet  
uitgerekt wordt tussen de clip  
en het oor of tussen de clip  
en de Roger inspiro.

Positioneer de microfoon op correcte wijze, zoals  
hieronder weergegeven.

I

II

III
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3.6 De microfoon dempen

De microfoon van de Roger  
inspiro kan worden gedempt  
door op de microfoontoets  
te drukken.

J Dit symbool bevestigt dat de microfoon actief is: 

J Dit symbool bevestigt dat de microfoon gedempt is: 

     

Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
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3.7 De toetsvergrendeling activeren

We raden aan de toetsvergren-
deling zo veel mogelijk te  
activeren. 

Om de vergrendeling te activeren 
drukt u op het sleutelsymbool,  
en daarna op OK. Er verschijnt een 
sleutelsymbool in de statusbalk. 

Om de toetsen te ontgrendelen, herhaalt u  
de bovenstaande procedure. 

I Als de toetsvergrendeling geactiveerd is, zijn de 
voorste toetsen vergrendeld. Deze blijven ook  
vergrendeld als u de schuifknop aan / uit gebruikt. 

3. Aan de slag         

Judy Smith

01.10.2008 01:57pm

H33

Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
Judy Smith

Channels

Classic FM

Sync

H33
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4.1 Toegang tot de menu's van Roger inspiro

J Druk op de pijl omhoog/omlaag ( ) of op de toets  
( ). Al deze toetsen geven u direct toegang tot het 
hoofdmenu van de Roger inspiro. 

J Druk op Terug ( ) om een stap terug te gaan in het 
menu van de Roger inspiro. 

J Druk op SoftKey toets links of rechts (de toetsen ( ) 
onder het scherm) in het menu van de Roger inspiro 
als hierom gevraagd wordt.

4.2 Roger inspiro gebruiken om apparaten te verbinden 
in een netwerk (Connect)

Een draadloos systeem bestaat uit een of meer draadloze 
microfoons die de stem van de spreker (of een ander  
binnenkomend audiosignaal) draadloos naar een of 
meer ontvangers sturen (gedragen of gebruikt door de 
luisteraar). Om in een netwerk samen te werken, moeten 
microfoons en ontvangers met elkaar verbonden zijn. 
Deze verbinding komt tot stand door te drukken op de 
SoftKey (Connect) op de Roger inspiro. Tijdens het  
verbindingsproces houdt u de Roger inspiro dicht bij het 
apparaat waarmee u een verbinding wilt aangaan. 

4. Roger inspiro gebruiken
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4.2.1 Roger-ontvangers verbinden

U kunt een onbeperkt aantal Roger-ontvangers verbinden 
met de Roger inspiro. 

Een verbinding maken:
J Zet de Roger inspiro aan.
J Houd de Roger inspiro op maximaal 10 cm afstand 

van de Roger-ontvanger. 
J Roger-ontvangers op oorniveau moeten bevestigd zijn 

aan het hoortoestel waar ze bij horen, en deze hoor-
toestellen moeten ingeschakeld zijn. Op het lichaam 
gedragen Roger-ontvangers moeten ingeschakeld 
zijn.

J Druk op de rechter SoftKey (Connect) op de Roger  
inspiro. De ontvanger laat bevestigingstonen horen via 
het hoortoestel.

J De Roger-ontvanger is nu verbonden met de Roger  
inspiro en de spreker kan nu in de Roger inspiro- 
microfoon spreken. Herhaal deze stappen om nog 
meer ontvangers te verbinden. 

4. Roger inspiro gebruiken         



25 

         

4.2.2 FM-ontvangers verbinden 

U kunt een onbeperkt aantal FM-ontvangers verbinden 
met de Roger inspiro wanneer de Roger inspiro in de 
applicatiemodus Roger + FM is. De ontvangers moeten 
bevestigd zijn aan de hoortoestellen waar ze bij horen, 
en deze hoortoestellen moeten ingeschakeld zijn. 

Een verbinding maken:
J Zet de Roger inspiro aan.
J Houd de Roger inspiro op maximaal 10 cm afstand 

van de ontvanger. 
J Ontvangers op oorniveau moeten bevestigd zijn aan 

de hoortoestellen waar ze bij horen, en deze hoortoe-
stellen moeten ingeschakeld zijn. Op het lichaam  
gedragen ontvangers moeten ingeschakeld zijn.

J Druk op de rechter SoftKey (Connect) op de Roger  
inspiro. De ontvanger laat bevestigingstonen horen 
via het hoortoestel.

J De ontvanger is nu verbonden met de Roger inspiro 
en de spreker kan nu in de Roger inspiro-microfoon 
spreken. Herhaal deze stappen om nog meer ontvangers 
te verbinden.
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I Roger- en FM-ontvangers kunnen tegelijkertijd op 
dezelfde Roger inspiro gebruikt worden. 

4.2.3 Roger DigiMaster-apparaten verbinden 

Roger DigiMaster-apparaten zoals de Roger DigiMaster 
5000-luidspreker kunnen ook met de Roger inspiro 
verbonden worden. 

Een verbinding maken:
J Zet de Roger inspiro aan.
J Houd de Roger inspiro op maximaal 1 m afstand van 

het Roger DigiMaster-apparaat. 
J Zet de Roger DigiMaster aan.
J Druk op de rechter SoftKey (Connect) op de Roger 

inspiro.
J Het Roger DigiMaster-apparaat is nu verbonden met 

de Roger inspiro en de spreker kan nu in de Roger 
inspiro-microfoon spreken.

4. Roger inspiro gebruiken         
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4.3 Roger inspiro gebruiken in een klaslokaalnetwerk 
Hoofd Talker

Er kunnen meerdere zendermicrofoons (Roger DynaMic, 
Roger inspiro enz.) tegelijk gebruikt worden in een klas-
lokaalnetwerk. De primaire Roger inspiro heeft altijd 
voorrang, de andere apparaten hebben lagere prioriteit.

De modus Hoofd Talker (Primaire spreker) helpt de  
hoofd spreker een discussie in het klaslokaal te leiden, 
waarbij meerdere draadloze Roger microfoons betrokken 
zijn. Terwijl de hoofd spreker praat, worden andere  
sprekers onderbroken. De luisteraars horen die stemmen 
dan niet via hun ontvangers, zodat alleen de hoofd 
spreker te horen is. De andere sprekers zijn hoorbaar 
tijdens de spreekpauzes van de hoofd spreker.

De modus (Hoofd Talker) selecteren:
J Ga in het menu van de Roger inspiro naar:  

Instellingen / Modus / MTN modus / Hoofd Talker. 
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4. Roger inspiro gebruiken         

4.4 Roger inspiro gebruiken in een vergaderzaalnet-
werk (Gelijkwaardige Talker)

Er kunnen meerdere zendermicrofoons (Roger DynaMic, 
Roger inspiro enz.) tegelijk gebruikt worden in een ver-
gaderzaalnetwerk. In de modus Gelijkwaardige Talker 
(Gelijkwaardige spreker) hebben al deze zendermicro-
foons gelijkwaardige netwerkprioriteit. Dit betekent 
dat sprekers hoorbaar zijn op basis van wie het eerst 
komt, het eerst maalt (d.w.z. de eerste persoon die 
spreekt krijgt prioriteit).

De modus Gelijkwaardige Talker (Gelijkwaardige spreker)  
selecteren:
J Ga naar: Instellingen / Modus / MTN modus / Gelijk-

waardige Talker. 

4.5 Een subnetwerk aanmaken voor een klassenassis-
tent (SubNet / EndSub)

In een klaslokaalsituatie moeten klassenassistenten 
soms een specifieke instructie aan één of twee kinderen 
geven. Deze instructies hoeven niet voor de hele klas 
hoorbaar te zijn, alleen voor deze specifieke kinderen. 
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De subnetwerkfunctie van de Roger inspiro (SubNet) 
creëert een subnetwerk waardoor de klassenassistent 
rechtstreeks met deze kinderen kan communiceren, 
zonder het bestaande hoofdnetwerk te onderbreken.

Wijs eerst de SubNet-functie toe aan de aanpasbare 
linker Softkey van de Roger inspiro:
J Ga naar: instellingen / Config. Softkeys / Linker SoftKey.
J Selecteer de functie SubNet / EndSub en druk op .
J Druk op de toets  om terug te gaan naar het 

hoofdmenu.

Als de linker SoftKey geconfigureerd is, creëert u het 
subnetwerk:
J Druk op de SoftKey SubNet.
J Houd de Roger inspiro op maximaal 10 cm afstand 

van de ontvanger en druk op (Connect).

Om terug te gaan naar het hoofdnetwerk:
J Druk op de linker SoftKey EndSub.
J Houd de Roger inspiro op maximaal 10 cm afstand 

van de ontvanger en druk op (Connect).
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4. Roger inspiro gebruiken         

4.6 Roger inspiro gebruiken om apparaten te 
controleren (Check)

U kunt de gegevens van een netwerkapparaat draadloos 
controleren met behulp van de Roger inspiro. 

Meerdere gegevens kunnen worden gecontroleerd:
J Netwerkstatus
J Verbindingssterkte van verbonden apparaten
J Opgeslagen apparaatgegevens
J Accustatus Roger DynaMic

Een apparaat controleren:
J Zet de Roger inspiro en het apparaat aan.
J Houd de Roger inspiro op maximaal 10 cm afstand 

van het apparaat. 
J Druk op de linker SoftKey (Controle).
J De gegevens van het apparaat zijn uit te lezen op de 

Roger inspiro.
J U kunt in de gegevenslijst naar beneden bladeren. 
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4.7 Roger inspiro gebruiken om Roger-ontvangerin-
stellingen te beheren (Check / Manage)

De instellingen van de Roger-ontvanger kunt u ook 
rechtstreeks via de Roger inspiro beheren. 

U kunt meerdere instellingen wijzigen: 

Easy Gain
Het volume van de Roger-ontvanger verhogen of verlagen. 

Default settings (Fabrieksinstelling)
De Roger-ontvanger terugzetten naar de fabrieksinstelling.

De Roger-ontvangerinstellingen beheren:
J Zet de Roger inspiro en de Roger-ontvanger aan.
J Houd de Roger inspiro op maximaal 10 cm afstand 

van de ontvanger. 
J Druk op de linker SoftKey (Controle).
J Druk op de SoftKey (Manage) aan de rechterzijde.
J Selecteer de instellingen die u wilt beheren uit de 

lijst, en druk op .
J Om deze wijzigingen toe te passen, drukt u op .
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CI-module
Er zijn meerdere instellingen beschikbaar voor de  
miniatuur universele Roger-ontvanger (Roger X) die 
passen bij de betreffende CI.

CI-module Geschikt voor CI (fabrikant / type)
Automatisch Alle
Instelling 1 Advanced Bionics AB / Harmony / Auria /
 Neptune; Cochlear / Freedom BW 
Instelling 2 Med-El / Opus 2
Instelling 3 Neurelec / Digi SPK
Instelling 4 
Instelling 5 Phonak MicroLink / CI S
Instelling 6 Cochlear / Esprit 3G
Instelling 7 Neurelec / Digi SP
Instelling 9 Cochlear / Nucleus 5,6

I Raadpleeg www.phonak.nl (sectie ondersteuning) 
om de instellingen van de CI-module voor de aller-
nieuwste CI's te bekijken.

4. Roger inspiro gebruiken         
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5. Meer gedetailleerde informatie

5.1 De softwareversie van Roger inspiro controleren

Gebruik om te zien welke softwareversie Roger inspiro 
gebruikt, de functie Over Roger inspiro.

De softwareversie controleren:
J Ga naar: Help / Over Roger inspiro
J De geïnstalleerde softwareversie wordt weergegeven. 

5.2 De SoftKeys aanpassen 

De functies van de twee SoftKeys van de Roger inspiro 
kunnen aangepast worden, om het dagelijks gebruik te 
optimaliseren. 

De SoftKeys aanpassen:
J Ga naar: Instellingen / SoftKeys instellen.
J Selecteer de linker of rechter SoftKey en druk op .
J Selecteer uit de gegeven lijst de functie die u wilt 

toewijzen aan de SoftKey, en druk dan op . 
J Druk eenmaal op  om ook de tweede SoftKey van 

de Roger inspiro aan te passen.
J Druk meerdere keren op de toets  om terug te 

gaan naar het hoofdscherm.
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5. Meer gedetailleerde informatie         

J De geselecteerde functies voor beide SoftKeys worden 
nu weergegeven op het hoofdscherm. 

I SoftKeys naar hun standaard instelling zetten.  
Settings / SoftKeys instellen / Standaard.

5.3 De applicatiemodus wijzigen 

Roger inspiro kan in twee applicatiemodi werken: 
Roger-modus: om de Roger inspiro te gebruiken met de 
Roger-ontvangers en Roger DigiMasters.
Modus Roger + FM: om de Roger inspiro te gebruiken 
met de Roger-ontvangers, Roger DigiMasters en FM-
ontvangers. 

De applicatiemodus wijzigen:
J Ga naar: instellingen / Modus / applicatie mode
J Selecteer de vereiste applicatie mode in het menu.
J Roger inspiro start automatisch opnieuw op in de  

gekozen applicatie mode.
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5.4 Het audiovolume van Roger DigiMaster-luidsprekers 
aanpassen

Dit kunt u draadloos doen met behulp van de Roger  
inspiro. 

Het volume van de Roger DigiMaster aanpassen:
J Ga naar: SoundField / Volume aanpassen
J Gebruik de pijltjes omhoog / omlaag om het volume 

van de Roger DigiMaster aan te passen. 

5.5 Het volume van de audio input van een Roger  
DigiMaster aanpassen

Als er een audio- of multimedia-apparaat aangesloten 
is (via kabel) op de externe audio input van een Roger 
DigiMaster luidspreker, dan kan het volume van het audio-
apparaat niet alleen rechtstreeks op het apparaat zelf 
worden aangepast, maar ook met behulp van de functie 
‘Ext. audio aanpassen’ van de Roger inspiro.

Het volume van de externe audio input aanpassen:
J Ga naar: SoundField / Adjust audio
J Gebruik de pijltjes omhoog / omlaag om het volume 

aan te passen. 
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5.6 Aansluiten bij een bestaand netwerk (JoinNet)

Als er al een netwerk bestaat, dan kan de Roger inspiro 
eenvoudigweg bij dit netwerk aansluiten. 

Bij een bestaand netwerk aansluiten:
J Houd de Roger inspiro op maximaal 10 cm afstand 

van een reeds op het netwerk aangesloten apparaat. 
J Ga naar: Netwerk / JoinNet.
J Roger inspiro sluit aan bij het bestaande netwerk.

5.7 Een nieuw netwerk-ID aanmaken (NewNet)

Om een nieuw netwerk te creëren binnen een bestaand 
netwerk, is het nodig om een nieuw netwerk-ID aan te 
maken. 

I Door een nieuw netwerk-ID te creëren, worden  
alle bestaande netwerkgegevens in uw Roger inspiro  
gewist en kunt u niet terug naar het vorige  
netwerk-ID.

Een nieuw netwerk-ID creëren:
J Ga naar: Netwerk / Maak NewNet.

5. Meer gedetailleerde informatie         
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5.8 De lijst met verbonden apparaten bekijken 

Deze functie toont welke microfoons of Roger Dynamic 
SoundField-apparaten momenteel verbonden zijn met 
een netwerk. Deze apparaten moeten ingeschakeld zijn.  

MultiTalkers bekijken (zendermicrofoons zoals Roger  
inspiro, Roger DynaMic enz.):
J Ga naar: Netwerk / Bekijk MultiTalkers.

Roger DigiMasters bekijken (Roger Dynamic SoundField-
apparaten): 
J Ga naar: SoundField / Toon DigiMasters

I De functie ‘Lijst van verbonden apparaten bekijken’ 
is niet van toepassing voor ontvangers.
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5.9 De totale gebruikstijd van een apparaat bekijken

De totale gebruikstijd van een Roger-apparaat verwijst 
naar de tijd waarin een apparaat gebruikt is (sinds  
de aankoop of het laatste onderhoud). Deze tijd kunt u 
bekijken met behulp van de controlefunctie van de  
primaire Roger inspiro. 

De totale gebruikstijd van een apparaat bekijken:
J Zorg ervoor dat zowel de Roger inspiro als het  

apparaat ingeschakeld zijn. 
J Houd de Roger inspiro op maximaal 10 cm afstand 

van het betreffende apparaat. 
J Druk op de linker Softkey (Controle).
J Blader in de gegevenslijst naar beneden om de tijd  

te zien. 

5. Meer gedetailleerde informatie         
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5.9.1 De totale gebruikstijd van Roger inspiro bekijken

U kunt de totale gebruikstijd van de Roger inspiro 
rechtstreeks in de Roger inspiro zelf bekijken. 

De tijd bekijken:
J Ga naar: Instellingen / DataLogging 
J Bekijk de totale gebruikstijd van de Roger inspiro.

5.10 Het FM-kanaal van Roger inspiro wijzigen 

Het FM-kanaal in de Roger inspiro kan eenvoudig worden 
gewijzigd. 

Het FM-kanaal van de Roger inspiro wijzigen:
J Ga naar: FM / Kanaal zoeken
J Selecteer het vereiste FM-kanaal en druk op .
J Het geselecteerde FM-kanaal wordt geactiveerd.
J Druk op Verbinden om FM-ontvangers te verbinden 

met het nieuw geselecteerde FM-kanaal. 
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5.11 Een nieuw FM-kanaal in de Roger inspiro vinden 

Deze functie zoekt naar een nieuw en ongebruikt  
FM-kanaal. 

Een nieuw FM-kanaal zoeken: 
J Zet de Roger inspiro aan en houd deze op maximaal 

10 cm afstand van de FM-ontvanger. 
J Ontvangers op oorniveau moeten bevestigd zijn aan 

de hoortoestellen waar ze bij horen, en deze hoor-
toestellen moeten ingeschakeld zijn. Op het lichaam 
gedragen ontvangers moeten ingeschakeld zijn.

J Ga naar: FM / Kanaal zoeken
J Druk op (Ja) of (Nee) als hierom gevraagd wordt.

5. Meer gedetailleerde informatie         
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5.12 De FM-ontvangerinstellingen wijzigen 

De instellingen van de FM-ontvanger kunt u recht-
streeks via de Roger inspiro beheren. 

Er zijn meerdere functies beschikbaar: 

Kanaal scannen 
Zoekt naar een bestaande verzending vanaf een andere 
draadloze microfoon, bijv. als een spreker al een  
FM-microfoon gebruikt bij een lezing of presentatie.

Ontvangers identificeren 
Helpt om een ontvanger te identificeren. Relevante  
gegevens van de ontvanger kunnen dan worden gelezen 
en getoond op het scherm van de inspiro (bijv. de  
gebruiker van de ontvanger of het serienummer).

Kanalen weergeven 
Toont de kanalen die momenteel in de ontvanger zijn 
geprogrammeerd. 

FM-volume instellen 
Verhoogt of verlaagt het volume van de FM-ontvanger. 
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Kanaal wijzigen 
Wijzigt het kanaal in de ontvanger zonder het huidige 
Roger inspiro-kanaal te wijzigen. Dit kan handig zijn 
indien in een klas verschillende werkgroepen moeten 
worden gevormd. 

Pieptoon instellen
Kiezen tussen de verschillende beschikbare pieptonen 
om aan te geven dat de FM-ontvangers worden  
gesynchroniseerd of gecontroleerd.

De drukknop vergrendelen
Vergrendelt of ontgrendelt de drukknop op de universele 
FM-ontvanger.

De FM-ontvangerinstellingen wijzigen:
J Zet de Roger inspiro en de ontvanger aan.
J Houd de Roger inspiro op maximaal 10 cm afstand 

van de ontvanger. 
J Druk op de linker SoftKey Controle.
J Druk op de rechter SoftKey Manage.
J Selecteer de instelling die u wilt wijzigen uit de lijst, 

en druk op .
J Volg de daarna volgende instructies van de Roger  

inspiro.

5. Meer gedetailleerde informatie         
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5.13 Het aanvangsmenu opnieuw activeren

De Roger inspiro is vooraf in onze fabriek geconfigureerd. 
Nadat u de Roger inspiro voor het eerst inschakelt, krijgt 
u echter de mogelijkheid om de instelling van de Roger 
inspiro te wijzigen. Om er zeker van te zijn dat u weder-
om de mogelijkheid krijgt om de instelling te wijzigen 
wanneer u de volgende keer de Roger inspiro inschakelt, 
selecteert u Her-activeren en start u het apparaat  
opnieuw op.

Het aanvangsmenu opnieuw activeren:
J Ga naar: Instellingen / Modus / Fabrieksinstellingen /  

Her-activeren.
J Schakel de Roger inspiro uit en vervolgens weer in.
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5.14 Het menutype wijzigen

Er zijn twee soorten menu's beschikbaar: (Uitgebreid) 
geeft toegang tot het gehele Roger inspiro-menu, terwijl 
(Kort) geschikt is voor de minder beoefende gebruiker 
die geen toegang nodig heeft tot alle functies van de 
Roger inspiro.

Het menutype wijzigen:
J Schakel de Roger inspiro in.
J Druk als het microfoonsymbool verschijnt in de  

linkerbovenhoek van het scherm van de Roger inspiro 
gelijktijdig op  en op de linker SoftKey. Druk  
vervolgens nogmaals op .

J Selecteer het menutype van uw voorkeur en druk dan 
op . 

5. Meer gedetailleerde informatie     
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5.15 Audio-apparaten verbinden met Roger inspiro

De Roger inspiro kan via de audio input van de Roger 
inspiro rechtstreeks worden aangesloten op elk audio-
apparaat.

Een audioapparaat aansluiten:
J Steek een 3,5 mm audiokabel in de hoofdtelefoon-

aansluiting van het audioapparaat. 
J Steek het andere uiteinde van de kabel in de audio 

input van de Roger inspiro (aan de onderzijde van het 
apparaat). 

J Het audiosymbool  verschijnt op het scherm van 
de Roger inspiro.

Elk type audioapparaat heeft een specifieke audio- 
impedantie-output. Het audio inputtype van de Roger 
inspiro kan hierop ingesteld worden. 

De audio input van de Roger inspiro instellen:
J Ga naar: Instellingen / audio in
J Selecteer het audioapparaat en druk op .
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I Voor een permanente verbinding tussen een audio-
apparaat en de Roger inspiro raden we aan het  
Roger AudioHub-apparaat te gebruiken. Met dit 
product kunt u een of twee audiobronnen draadloos 
verbinden met de Roger inspiro, Roger DigiMaster-
apparaten en Phonak-ontvangers.

5.16 Verificatiemodus 

De modus (Controle) is een modus waarmee professionals 
een apparaat kunnen controleren volgens de iPOP 
(Phonak Operation Protocol).

De modus (Controle) activeren:
J Ga naar: Instellingen / Controle / Inschakelen.
J Het apparaat start automatisch opnieuw op in de 

modus (Controle).

I Als het apparaat uitgeschakeld wordt, wordt de 
modus (Controle) automatisch gedeactiveerd.

5. Meer gedetailleerde informatie         
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5.17 Instellingen van Roger inspiro 

Onder (Instellingen) in het menu kunt u verschillende  
instellingen van de Roger inspiro aanpassen.

Taalkeuze
De taal op het scherm van de Roger inspiro kiezen.

De Desktop-afbeelding van de Roger inspiro instellen
Kies de schermafbeelding van uw voorkeur.

Datum & tijd instellen
Stel de datum, tijd en het formaat hiervan in.

Alarm instellen
De Roger inspiro heeft een eenvoudige dagelijkse alarm-
functie. Hier kunt u de tijd van dit alarm instellen. 
Als het alarm ingesteld is, wordt het alarmsymbool  
bovenaan het scherm van de Roger inspiro weergegeven. 

I Dit alarm klinkt alleen als de Roger inspiro al  
ingeschakeld is.
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5. Meer gedetailleerde informatie         

Roger inspiro display instellen
Stel de schermparameters van de Roger inspiro in.

De accustatus van de Roger inspiro bekijken

5.18 Help 

Help index
Geeft een samenvatting van alle helponderwerpen van 
de Roger inspiro.

Web support
Toont een website met aanvullende handige informatie 
voor gebruikers, leerkrachten en ouders.

Over Roger inspiro
Toont het serienummer, de softwareversie, de hard-
wareversie en de instellingen van het apparaat.

5.19 Technische gegevens

Draadloze technologiestandaard Roger
Roger is een digitale draadloze technologiestandaard, 
waarmee audioverzending met een lang bereik en  
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ultralage vertraging mogelijk is naar miniatuuront- 
vangers met laag vermogen. Roger is compatibel met 
nagenoeg alle merken hoortoestellen, cochleaire  
implantaten, Roger Dynamic SoundField en oplossingen 
voor luisteraars met een normaal gehoor. Roger is werk-
zaam in de 2,4 GHz band, en is wereldwijd licentievrij. 
Roger biedt ongeëvenaard spraakverstaan in ruis en  
gebruiksgemak.

Bedrijfsbereik
Binnenshuis: ca. 15 meter
Buitenshuis: ca. 50 meter 
Bedrijfstijd accu
Ca. 12 uur
Oplaadtijd: ca. 2 uur

5.20 Over accessoires

Voor de Roger inspiro zijn specifieke accessoires  
verkrijgbaar. Ga naar www.phonak.com voor meer  
informatie. 
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Hierna volgt een samenvatting van veelgestelde vragen en de 
antwoorden daarop.

Meest waarschijnlijke oorzaak

Roger inspiro kan niet worden ingeschakeld

J De accu is bijna leeg

Spraak is slecht verstaanbaar

J De microfoon is niet correct  
gepositioneerd

De stem van de spreker is niet hoorbaar, ook al is de Roger  
inspiro ingeschakeld

J De microfoon is gedempt. Of…

J Het hoortoestel is niet ingesteld 
op het juiste programma. Of…

J Het Roger Dynamic SoundField-
systeem is niet correct ingesteld. 
Of…	 	

J	De SubNet-functie is  
geactiveerd

6. Problemen oplossen

Oplossing

J Laad de Roger inspiro mini-
maal twee uur op

J Breng de microfoon dichter 
bij de mond van de spreker

J Controleer het scherm van de 
Roger inspiro en druk op de 
toets voor microfoondemping 
om de microfoon te activeren

J Sluit de ontvanger aan en 
controleer of deze ingesteld is 
op de juiste modus (DAI, EXT, 
FM)

J Sluit aan, schakel in  
of controleer de volume- 
instellingen van het Roger  
Dynamic SoundField-systeem

J Druk op EndSub
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Roger inspiro reageert niet op commando's

J Softwareprobleem

FM-ontvanger kan niet verbonden worden met Roger inspiro

J FM-applicatiemodus is niet  
actief 

Fluitend geluid uit de Roger DigiMaster-luidspreker

J Audiofeedback tussen  
luidspreker en microfoon

Onderbrekingen in audiotransmissie

J Afstand tussen Roger inspiro  
en ontvangers is te groot

Volume van audio input apparaat is te laag

J Onjuiste volume-instellingen

J Reset Roger inspiro door  
tegelijkertijd op de vier knop-
pen aan de zijkant te drukken

J	Selecteer de applicatiemodus 
Roger + FM onder Instellingen/ 
Modus / Applicatiemodus 
 

J	Vergroot de afstand tot de 
Roger DigiMaster-luidspreker 
en /of verlaag het volume van 
de Roger inspiro’s volume

J	Verklein de afstand tussen de 
Roger inspiro en de ontvangers

J	Verhoog het volume op de 
audiobron of wijzig de audio 
inputinstellingen op de Roger 
inspiro

Meest waarschijnlijke oorzaak Oplossing
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6. Problemen oplossen

Meest waarschijnlijke oorzaak Oplossing

J	Demp of zet de Roger inspiro 
van de spreker uit

Onbedoelde spreker is hoorbaar in de ontvangers

J Spreker heeft zijn/haar Roger 
inspiro niet gedempt of  
uitgeschakeld (d.w.z. bij het 
verlaten van de kamer)
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R Lees de informatie op de volgende pagina's  
aandachtig door voor u uw Phonak Roger inspiro 
in gebruik neemt.

7.1 Waarschuwingen voor gevaar

! Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen 
jonger dan drie jaar.

! De Roger inspiro kan beschadigd raken door deze 
te openen. Wanneer zich problemen voordoen die 
niet opgelost kunnen worden door de aanwijzingen 
in het gedeelte 'Problemen oplossen' van de  
gebruiksaanwijzing te, neem dan contact op met 
uw audicien.

! De Roger inspiro mag uitsluitend gerepareerd  
worden door een erkend servicecentrum. Wijzigingen 
aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn  
goedgekeurd door Phonak, zijn niet toegestaan.

! Verwijder elektrische componenten overeenkomstig 
plaatselijke voorschriften.

7. Belangrijke informatie



54 

! Gebruik uw Roger inspiro niet in zones waar  
elektronische apparatuur verboden is. Raadpleeg bij 
twijfel de persoon die de leiding heeft.

! De Roger inspiro dient niet te worden gebruikt aan 
boord van vliegtuigen tenzij het cabinepersoneel 
hier specifiek toestemming voor geeft.

! Externe apparatuur mag alleen gekoppeld worden 
als ze zijn getest in overeenstemming met 
IECXXXXX normen.

! Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd 
door Phonak AG.

! Als u de snoertjes van uw Roger inspiro gebruikt 
voor een doel waarvoor ze niet ontworpen zijn, dan 
kan dit tot verwondingen leiden.

! Als u een machine bedient, moet u oppassen dat er 
geen onderdelen door de machine worden gegrepen.

! Laad de Roger inspiro niet op terwijl u deze op uw 
lichaam draagt. 

7. Belangrijke informatie 
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! Pas op: elektrische schok. Steek niet alleen de losse 
adapter in een contactdoos.
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7.2 Veiligheidsinformatie product

I Bescherm de Roger inspiro tegen bovenmatig vocht 
(baden, zwemmen), hitte (radiator, autodashboard) 
of rechtstreeks contact met bezwete huid (trainen, 
fitness, sport).

I Röntgenstraling, CT-scans of MRI-scans kunnen  
de juiste werking van de Roger inspiro nadelig  
beïnvloeden of zelfs tenietdoen.

I Bescherm de Roger inspiro tegen zware schokken 
en trillingen.

I Stel de Roger inspiro niet bloot aan temperaturen 
en vochtigheidspercentages die buiten de aanbevolen 
omgevingscondities vallen zoals beschreven in deze 
gebruiksaanwijzing. 

I Pas geen bovenmatige kracht toe als u uw Roger 
inspiro op de verschillende kabeltjes aansluit.

I Bescherm alle openingen (microfoons, audio input 
en oplader) tegen stof en vuil.

7. Belangrijke informatie         
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I Neem contact op met uw audicien en stop met het 
gebruiken van uw Roger inspiro wanneer deze  
gevallen of beschadigd is, oververhit is geraakt  
tijdens het opladen, de kabel of de stekker beschadigd 
is of wanneer deze in een vloeistof is gevallen. 

I Gebruik nooit een magnetron of ander verwar-
mingstoestel om het apparaat te drogen.

I Reinig de Roger inspiro met een vochtige doek.  
Gebruik nooit huishoudelijke schoonmaakmiddelen 
(waspoeder, zeep, enz.) of alcohol om de Roger  
inspiro te reinigen.

I Om veiligheidsredenen mag u de Roger inspiro  
alleen opladen met opladers die door Phonak  
geleverd zijn, of met gestabiliseerde opladers van 
5 VDC en ≥500 mA.

I Sluit geen USB- of audiokabel van meer dan  
3 meter aan op de Roger inspiro.

I Schakel de Roger inspiro uit als deze niet wordt ge-
bruikt en bewaar het apparaat op een veilige plaats.
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7. Belangrijke informatie         

I De Roger inspiro heeft een ingebouwde oplaadbare 
accu. Deze accu kan honderden keren worden  
opgeladen en gebruikt, maar kan wel na verloop van 
tijd minder goed gaan functioneren. 

I De accu mag alleen worden vervangen door  
geautoriseerd personeel.

7.3 Andere belangrijke informatie

J Krachtige elektronische apparatuur, grotere elektro-
nische installaties en metalen constructies kunnen 
het werkingsbereik drastisch beperken.

J De Roger inspiro verzamelt en bewaart interne  
technische gegevens. De gegevens kunnen worden 
uitgelezen door een audicien om het apparaat te 
controleren en om u te helpen het apparaat optimaal 
te gebruiken. 

J Personen met pacemakers of andere medische appa-
raten dienen ALTIJD hun arts of de fabrikant van hun 
pacemaker of van een ander medisch apparaat te 
raadplegen VOORDAT ze de Roger inspiro gebruiken. 
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Bij het gebruik van de Roger inspiro in combinatie 
met een pacemaker of andere medische apparaten 
dient u zich ALTIJD te houden aan de veiligheids-
aanbevelingen van de arts die verantwoordelijk is 
voor uw pacemaker of van de fabrikant van de  
pacemaker. 

J Het digitale signaal dat wordt verzonden vanaf  
de zendermicrofoon van de Roger inspiro naar de 
aangesloten ontvanger kan niet door andere  
apparaten opgevangen worden die zich binnen het 
netwerk van de zendermicrofoons bevinden.

J Uw Roger inspiro heeft specifiek toestemming voor 
het gebruik van een radiofrequentie binnen uw land 
of regio. Het kan zijn dat deze toestemming niet geldig 
is buiten uw land of regio. Denk eraan dat tijdens  
internationale reizen de werking van uw Roger inspiro 
interferentie kan veroorzaken met andere elektronische 
apparaten, of dat deze apparaten interferentie  
kunnen veroorzaken met uw Roger inspiro. 

J Denk eraan dat FM-radiosignalen ook door andere 
FM-ontvangers kunnen worden opgepikt. 
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7. Belangrijke informatie         

J Denk eraan dat de draadloze transmissie tussen de 
zendermicrofoon en de ontvanger kan worden  
verstoord door interferentie of doordat de afstand te 
groot is tussen de twee apparaten. Hierdoor kunnen 
woorden die zijn gesproken door de drager van de 
zendermicrofoon mogelijk niet worden gehoord door 
de drager van de ontvanger. 

J Vermijd direct contact tussen de ontvanger en haarlak 
of andere cosmetische chemicaliën.

J De gevoeligheid van de microfoon van het hoortoestel 
kan worden verlaagd met behulp van dit systeem. 
Daardoor kan het omgevingsbesef verminderen. 

J Universele ontvangers kunnen een luide toon laten 
horen bij het opstarten. Dit kan hinderlijk zijn voor 
gebruikers van cochleaire implantaten. Neem contact 
op met uw audicien voor de mogelijkheden om deze 
toon uit te schakelen.
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8. Service en garantievoorwaarden

8.1 Plaatselijke garantie
Informeer bij de audicien bij wie u uw apparaat hebt 
aangeschaft, naar de voorwaarden van de plaatselijke 
garantie.

8.2 Wereldwijde garantie
Phonak biedt u vanaf de verkoopdatum een beperkte, 
wereldwijde garantie van een jaar. Deze beperkte  
garantie geldt voor fabrieks- en materiaalfouten.  
Garantie wordt alleen verleend na het overleggen van 
een aankoopbewijs.

De internationale garantie heeft geen invloed op 
eventuele wettelijke rechten waarop u aanspraak kunt 
maken op basis van nationale wetgeving op het gebied 
van de verkoop van consumentenartikelen.
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Erkende audicien
(stempel/handtekening):

8.3 Garantiebeperking
Er bestaat geen recht op garantie bij onjuiste behandeling 
of onderhoud, chemische invloeden, binnengedrongen 
vocht of overbelasting. Bij schade die door derden of 
niet-geautoriseerde servicewerkplaatsen is veroorzaakt, 
vervalt de garantie. Deze garantie omvat geen service-
werkzaamheden die verricht worden door een audicien 
in zijn werkplaats.

Serienummer:

Aankoopdatum:
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9.  Informatie en verklaring van  
 symbolen

Met het CE-symbool bevestigt  
Phonak AG dat dit Phonak-product 
voldoet aan de vereisten van de 
Richtlijn Medische Hulpmiddelen 
93/42/EEG en aan de RTTE-richtlijn 
1999/5/EG betreffende radio- 
apparatuur en telecommunicatie-
eindapparatuur.

Het waarschuwingsteken houdt in 
dat er mogelijke gebruiksbeperkingen 
van toepassing zijn voor een of meer 
EU-lidstaten.

Dit symbool geeft aan dat het  
belangrijk is dat de lezer de relevante 
informatie in deze gebruiksaanwijzing 
leest en toepast.

R 

C

I
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! Dit symbool geeft aan dat het 
belangrijk is dat de lezer aandacht 
besteedt aan de relevante waar-
schuwingsberichten in deze gebruiks-
aanwijzingen.

Belangrijke informatie voor de 
bediening en veiligheid van het 
product.

Dit apparaat is, wanneer het wordt 
gebruikt waarvoor het bedoeld is, 
ontworpen voor een probleemloze 
werking zonder beperkingen, tenzij 
anders aangegeven in deze gebruiks-
aanwijzingen.
0° tot +40° Celsius (+32° tot 
+104° Fahrenheit) en een relatieve 
luchtvochtigheid van <95% (niet-
condenserend).

 
 

Bedieningsom-
standigheden 

I
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Tijdens het transport of de opslag 
mag de temperatuur niet buiten de 
grenswaarden van -20° tot +60°  
Celsius (-4° tot +140° Fahrenheit) 
liggen met een relatieve luchtvoch-
tigheid van 90% voor een langere 
periode. De geschikte luchtdruk ligt 
tussen 500 hPa en 1100 hPa.

Transport- en 
opslagomstan-
digheden

7. Informatie en verklaring van symbolen
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Het symbool met de doorstreepte 
vuilnisbak wijst u erop dat dit appa-
raat niet weggegooid mag worden 
als normaal huisvuil.
Deponeer oude of ongebruikte 
apparaten op stortplaatsen voor 
elektronisch afval of overhandig 
het apparaat aan uw audicien voor 
verwijdering. Een verantwoorde 
verwijdering beschermt het milieu en 
de gezondheid.
Dit product heeft een geïntegreerde, 
niet-vervangbare accu. Probeer het 
product niet te openen of de accu 
te verwijderen, aangezien dit tot 
letsel kan leiden en het product kan 
beschadigen.
Neem contact op met uw plaatselijke 
afvalinzameling voor het weggooien 
van de accu.

T
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