Snelgids leerkracht

Roger Focus

Solo-apparatuur werkend krijgen
(1) Schakel de Roger-ontvanger(s) en de Roger Touchscreen Mic (leerkrachtmicrofoon) in.
(2) Bij de uitlevering van de Solo is de Roger Touchscreen Mic al verbonden met de Roger Focus
(3) De draadloze verbinding komt direct tot stand. De apparatuur is direct gebruiksklaar.
Aan/uit knop
(2 sec. indrukken)

 Bij goed functioneren van de apparatuur

hoeft de leerkracht het menu niet in te gaan!

Tijdelijk uitschakelen microfoon (bijv. bij toiletbezoek)

Roger Touchscreen Mic
Draagwijze microfoon (leerkracht)

Optioneel: aansluiten op TV / PC / Digibord

Audio ingang 3,5 mm
Micro-USB voor opladen
(TV, PC, digitaal schoolbord etc.)
Maximaal 20cm van mond
Direct ondersteuning nodig? Bel 088-6008850 (kantooruren)
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Handig om te weten...
A) Indicatorlampjes
Indicatorlampje

Betekenis
Aan/uit

1s

1s

1s

Tijdens laden
Volledig opgeladen
Ingeschakeld

1s

1s

1s

Apparaat opladen
Aan/uit

1s

1s

1s

Tijdens laden
Volledig opgeladen

1s

1s

1s

Mute geactiveerd

1s

1s

1s

Apparaat opladen

B) Bij twijfel functioneren van Roger Focus oortje
Check

Check functie
Op de Roger Touchscreen Mic kunt u de verbinding met de Roger
Focus -oortjes checken. Dit is alleen van meerwaarde als er een
vermoeden is dat de Roger Focus oortjes niet goed werken.
Max. 10cm

1) Swipe het scherm tot het pictogram Check zichtbaar is
2) Houd de Roger Focus binnen 10cm van de Touchscreen Mic en
druk op Check
3) Lees de netwerkstatus af (swipe naar beneden in het scherm)
Staat Netwerkstatus op ‘niet verbonden’ bij de Check functie, voer
dan de Connect functie uit

Connect functie

Connect

1) Druk op het vinkje om terug te gaan naar het beginscherm
2) Swipe het scherm tot het pictogram Connect zichtbaar is
Max. 10cm

3) Houd de Roger Focus binnen 10cm van de Touchscreen Mic en
druk op Connect

 Als de status goed is, controleer dan of het slangetje dat in de gehoorgang zit, verstopt is door oorsmeer. Vervang
eventueel het parapluutje (eartip). Bij twijfel kunt u ook de hele slang eraf draaien om het toestel te beluisteren.
Controleer tevens de volume regeling van de Roger Focus. Mogelijk dat de Roger Focus onbewust te zacht is gezet.
Direct ondersteuning nodig? Bel 088-6008850 (kantooruren)
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