
Generel betjening
•  For at tænde skal du trykke på on/off-knappen på siden af Roger Elevmikrofon i 3 sekunder. 

Indikatorlyset blinker grønt, mens den starter op.
•  For at slukke skal du trykke på on/off-knappen på siden af Roger Elevmikrofon i 3 sekunder. 

Indikatorlyset blinker grønt, indtil den er slukket.
•  Under opladning med enten en USB-ledning eller i Roger-ladestation blinker indikatorlyset 

grønt, og når den er fuldt opladet, lyser den konstant grønt.

Før første brug
•  Tænd for Roger Elevmikrofon. 
•  Placer Roger Touchscreen Mic inden for 10 cm (4") fra Roger Elevmikrofon, og tryk på ikonet Tilslut på Touchscreen Mic.

Daglig brug 
Roger Elevmikrofon er helt automatisk og klar til brug, så snart den er tilsluttet. Barnet skal blot tale ind i den for at blive hørt.
•  Håndholdt – Personen, der taler, holder blot mikrofonen tæt på munden, når han/hun taler. Indikatorlyset lyser grønt, når 

lyden bliver opfanget.
•  I holderen – Roger Elevmikrofon kan anbringes i dens robuste men lette stativ. Placer den på bordet foran den der taler. 
•  Hvis Roger Elevmikrofon lægges på bordet, vil den automatisk skifte til Mute (indikatorlampe blinker rødt) for at undgå 

udsendelse af unødvendig lyd.

Tryk-for-at-tale 
er en speciel indstilling, der kræver, at taleren manuelt aktivere den Roger Elevmikrofon, der skal bruges.
•  Håndholdt – Personen, der taler, skal trykke og holde den store mikrofonknap på Elevmikrofonen nede. Indikatorlyset lyser 

grønt, når den er i brug. Alle de andre Roger Elevmikrofoner indikatorlys lyser orange, hvilket angiver, at de er i standby.
• I holder – Brugeren skal hurtigt trykke på den store mikrofonknap på Roger Elevmikrofon. Indikatorlyset lyser grønt for at 

bekræfte, at den er i brug. Når taleren er færdig, skal vedkommende trykke hurtigt på knappen igen for at deaktivere 
mikrofon.

Roger Elevmikrofon er designet til brug under diskussioner i klasselokalet, så ikke kun lærerne, men også alle 
eleverne kan høres tydeligt. Roger Elevmikrofon kan videregives fra person til person eller placeres i den 
solide holder foran en eller flere elever.
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