
ComPilot (II) met Roger 
Eerste aanpassing

ComPilot (II) met hoortoestellen koppelen 
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2) Ga naar de tab <hoortoestellen> vervolgens 
<accesoires> en klik op ‘streamer’  druk vervolgens 
op de knop ‘selecteer’ bij de ComPilot of ComPilot II.

3) Sluit de ComPilot met een USB kabel aan op 
de PC en klik op de knop ídentificeren.

ComPilot (II) met Roger X koppelen 

4) Sla alles op in de hoortoestellen en ComPilot. U 
bent nu klaar in de Targettm software.

2) Zet de ComPilot en de Roger microfoon aan. Houd de 
Roger microfoon binnen 10 cm van de Roger X en druk op 
de koppel knop         .

1) Sluit de hoortoestellen aan in de Target software

1) Zorg dat Roger X en necklus op de ComPilot zitten.

3) Zet alles uit en z.o.z.
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ComPilot (II) met Roger
Dagelijks gebruik

Roger signaal activeren

1) Hang de ComPilot om en zet deze aan
2) Zet de Roger microfoon aan 
3) Er wordt een gesproken bericht weergegeven 
gevolgd door piepjes. Op de ComPilot gaat er een 
oranje lampje branden
4) Druk kort op de ‘Multitoets’ van de ComPilot

5) Het signaal van de Roger microfoon komt via de 
ComPilot in de hoortoestellen
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Roger signaal pauzeren

1) Druk op ‘Multitoets’ van de ComPilot

2) De hoortoestellen gaan naar het laatst gebruikte 
microfoon programma
3) Druk nogmaals op de ‘Multitoets’ van de ComPilot 
om Roger signaal te hervatten 

Roger signaal uitschakelen

1) Zet de Roger microfoon uit
2) Druk op de ‘Multitoets’ van de ComPilot

3) De hoortoestellen gaan naar het laatst gebruikte 
microfoon programma

Als de gesproken meldingen hinderlijk zijn kan 
dit uitgeschakeld worden in de Target software 
bij de ‘toestel opties’, door de ‘Voicealerts’ om te 
zetten naar ‘Pieptonen’.

Programma bediening via de ComPilot is tijdens het 
gebruik met de Roger microfoon niet beschikbaar.

Na stap 2 staat het Roger signaal nog 3 min. in de pauze 
stand. Programma bediening via de ComPilot kan pas na 
het verlopen van de 3 min. gebruikt worden. Of als de 
ComPilot opnieuw wordt opgestart.
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