
 
Frakobel giver en lærer mulighed for at koble en enhed fra netværket. Hvis et barn ikke længere har brug for at lytte til  
Roger-signalet, f.eks. når et barn skal arbejde selvstændigt, kan læreren stadig undervise andre Roger-lyttere.
• Swirp til anden skærm; og tryk på ikonet Frakobel inden for 10 cm (4") fra Roger-enheden, der skal frakobles.
• Tilslut barnet til netværket igen enten ved at trykke på Tilslut i samme afstand eller lade barnet lave tilslutning via  

Roger WallPilot. 

 
SubNet anvendes af en lærer, så han/hun kan tale med en eller et par af eleverne i en kort periode, uden at de andre børn 
lytter. Det er perfekt til specialopgaver og hjælpelærere. SubNet tillader også brug af sekundære mikrofon i gruppetilstand  
for en del af eleverne.
• Tryk på ikonet SubNet på Hjem billedet.
• Tilslut elevernes modtagere til mikrofonen ved at trykke på ikonet Tilslut inden for 10 cm (4") fra modtagere.
• Bær mikrofonen på remmen eller læg den på bordet for at få adgang til Gruppetilstanden for gruppeaktiviteter.
• Når afsluttet, skal du trykke på ikonet Netværk, og tilslutte børnenes modtagere til netværket enten ved at trykke på  

Tilslut eller ved at lade dem tilslutte via Roger WallPilot. 

 
 

JoinNet bruges til at tilføje en Roger Touchscreen Mic til et ønsket netværk uden at forstyrre læreren i løbet af 
undervisningen. Dette er et alternativ, hvis ikke Roger WallPilot er tilgængelig. 
• Tryk på ikonet JoinNet inden for 10 cm (4") fra en hvilken som helst Roger-enhed i netværket. 
 
 

Når flere elever og lærere bruger Roger-enheder i et klasseværelse, kan det være nødvendigt at gøre mere end 
bare tilslutte og starte. Nogle gange kan læreren ønske, at kontrollere flere enheder hver morgen eller en 
hjælpelærer kan ønske at tale med kun én eller en del af Roger-eleverne. Med Roger Touchscreen Mic det er 
nemt at gøre dette med få tryk.

Brug af avancerede netværksindstillinger 
for RogerTM Touchscreen Mic
Reference Sheet



  
NytNet bruges, når en Roger Touchscreen Mic skal forlade et netværk, og/eller når klasseværelsets netværk skal nulstilles. 
• Tryk på ikonet NytNet 
• Tilslut en hvilken som helst Roger-enhed til dette nye netværk ved at trykke på Tilslut inden for 10 cm (4") fra  

Roger Touchscreen Mic  

 
Masse tilslut anvendes til at tilslutte flere enheder i nærheden meget hurtigt. Denne mulighed skal være konfigureret i 
menuen Settings (Indstillinger). 
• Placer alle Roger-modtagere tæt ved hinanden, og sørg for, at de er tændt.
• Tryk på Masse tilslut, og fej inden for 10 cm (4") over alle enheder. Enhederne bliver tilsluttes én efter én, efterhånden  

som Roger Touchscreen Mic kommer forbi.
• Tryk på popop-skærmen for at stoppe Masse tilslut.
• For at bekræfte tilslutningen trykkes på List devices (Vis enheder).
• Hvis en enhed ikke blev tilsluttet, trykkes på ikonet Masse tilslut tæt ved den igen.
 

 
Vis enheder: En hurtig måde at få vist, hvilke Roger-enheder, der er i nærheden, og som er sluttet til Roger Touchscreen Mic.
• Alle Roger-enheder skal være inden for 10 cm (4") fra Roger Touchscreen Mic
• Tryk på Vis enheder
• Alle Roger-enheder i nærheden vil blive oplistet (tiden kan variere alt efter antal enheder, der er at finde). En tilgængelig 

enhed vises på listen i gråt og en tilsluttet enhed vises i sort med en symbol for tilsluttet.
• Hvis en ønsket Roger-enhed ikke er tilsluttet, skal du trykke på ikonet Tilslut inden for 10 cm (4") fra enheden. 
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