
Ogólne działanie
• Aby włączyć naciśnij znajdujący się z boku obudowy Roger Pass-around przycisk On/Off przez 

3 sekundy. Zielony wskaźnik zaświeci na zielono. 
• Aby wyłączyć naciśnij znajdujący się z boku obudowy Roger Pass-around przycisk On/Off przez 

3 sekundy. Zielony wskaźnik przed wyłączeniem zaświeci na zielono
• Podczas ładowania przez kabel USB lub Rogar Charging Rack wskaźnik będzie migał na zielono, 

gdy będzie w pełni naładowany będzie świecił światłem ciągłym na zielono. 

Przed pierwszym użyciem
• Włącz Roger Pass-around.  
• Umieść Roger Touchscreen Mic w odległości 10 cm o d Roger Pass-around i wybierz ikonę Connect na Touchscreen mic.

Codzienne użytkowanie 
Roger Pass-around jest w pełni automatyczny i gotowy do użycia po wykonaniu połączenia. Aby dziecko było słyszane 
wystarczy, że będzie mówiło do mikrofonu. 
• Trzymany w dłoni- rozmówca po prostu trzyma mikrofon blisko ust. Gdy głos jest zbierany wskaźnik będzie świecił na 

zielono
•  Na stojaku - Roger Pass-around może być umieszczony w swoim wytrzymałym a jednocześnie lekkim stojaku. Postaw 
go na biurku na wprost osoby mówiącej. 

Gdy Roger Pass-aorund jest położony na stoliku, by unikać zbierania niepotrzebnych sygnałów, mikrofon automatycznie się 
wyciszy (wskaźnik zaświeci na czerwono) 

Opcja Push-to-Talk 
Jest to specjalnie programowane ustawienie, które wymaga od osoby mówiącej manualnej aktywacji mikrofonu Roger 
Pass-around w trakcie użycia.
• Trzymany w dłoni - użytkownik musi nacisnąć i przytrzymać duży przycisk na mikrofonie Pass-around. Wskaźnik świetlny 

w trakcie użytkowania będzie świecił na zielono. Wszystkie pozostałe mikrofony Pass-around będą świeciły się na 
pomarańczowo wskazując, że są w trybie czuwania. 

• Na stojaku - Użytkownik musi szybko przycisnąć duży przycisk na mikrofonie Roger Pass-around. Wskaźnik zaświeci się na 
zielono potwierdzając, że mikrofon jest w użyciu. Kiedy użytkownik skończy mówić jeszcze raz szybko wybiera przycisk, aby 
zwolnić mikrofon.

Roger Pass-around zaprojektowano, by poprawić słyszenie dyskusji w klasie tak, by nie tylko nauczyciel ale 
również inni uczniowie mogli być wyraźnie słyszani. Roger Pass-aroud może być przekazywany kolejnym 
osobom lub ustawiony na stojaku na stole przed jednym lub kilkoma uczniami. 
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