
Disconnect (rozłączenie) pozwala nauczycielowi odłączyć urządzenie od sieci. W sytuacji gdy dziecko nie musi już odbierać 
sygnału Roger np. by pracować w indywidualnym trybie, nauczyciel będzie w stanie nadal przekazywać sygnał Roger do
pozostałych słuchaczy. 
•  Przejdź do drugiego ekranu i wybierz ikonę Disconnect (rozłącz) w odległości 10 cm od odbiornika Roger, by go rozłączyć. 
• Połącz dziecko ponownie w sieć wybierając ikonę Connect (połącz) w tej samej odległości od odbiornika lub poprzez 

połączenie przez Roger WallPilot.

 SubNet (współistniejąca sieć) jest wykorzystywana, by nauczyciel mógł rozmawiać z jednym lub kilkoma uczniami przez krótki
czas tak, by inni uczniowie tego nie słyszeli. To doskonała funkcja w sytuacji gdy nauczyciel chce indywidualnie wesprzeć 
uczniów. Funkcja SubNet pozwala również nauczycielowi wspomagającemu z drugim mikrofonem na stworzenie małej 
grupy dla części uczniów.
•  Wybierz ikonę SSSubNet z ekranu głównego.
•  Połącz odbiorniki uczniów przez wybranie opcji Connect (połącz) na mikrofonie znajdującym się w odległości 10 cm od 
odbiorników. 
• Mikrofon powinien być zawieszony na szyi nauczyciela, by przekazywać jego instrukcje, lub odłożony na stoliku w celu 
wykorzystania trybu małej grupy do aktywności w grupach. 
• Po zakończeniu kliknij ikonę Network (sieć) i połącz ponownie odbiorniki dzieci poprzez wybranie opcji Connect lub 
poprzez Roger WallPilot. 

JoinNet używana jest, by dołączyć mikrofon Roger TouchScreen Mic do sieci bez przeszkadzania prowadzącemu w trakcie 
lekcji. Funkcja stanowi alternatywę dla urządzenia Roger WallPilot. 
•  Kliknij na ikonę JoinNet (dołącz do sieci) w odległości 10 cm od dowolnego urządzenia Roger znajdującego się w tej sieci.

Jeśli wielu uczniów i nauczycieli wykorzystuje urządzenia Roger w jednej klasie, konieczne może okazać się wykonanie
czegoś więcej niż tylko wybrania opcji Connect (połącz). Czasami nauczyciel może chcieć sprawdzić wiele urządzeń, bądź
współprowadzący może chcieć rozmawiać tylko z jednym uczniem lub wybraną grupą uczniów. Dzięki Roger Touchscreen
Mic jest to możliwe do wykonania za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Wykorzystanie zaawansowanych opcji
sieci w RogerTMTouchscreen Mic 
Instrukcja

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm


NewNet (nowa sieć) funkcja ta jest wykorzystywana gdy Roger Touchscreen mic ma opuścić sieć i/lub sieć w klasie ma być 
zresetowana.
•  Wybierz ikonę NewNet 
• Połącz nowe urządzenia Roger do tej sieci wybierając Connect w odległości 10 cm od mikrofonu Roger Touchscreen Mic  

Mass Connect (połączenie masowe) jest wykorzystywane do szybkiego połączenia wielu urządeń znajdujących się w 
pobliżu. Opcja ta musi zostać skonfigurowana w menu Ustawienia.
•  Zgromadź wszystkie odbiorniki Roger blisko siebie i upewnij się , że są włączone.
• Wybierz Mass Connect i przejedź w odległosci 10 cm od wszystkich urządzeń. Odbiorniki powinny łączyć się jedno po 

drugim.
• Kliknij na okienko, by przerwać masowe połączenie.
• By potwierdzić połączenia, kliknij na listę urządzeń.
• Jeśli urządzenie nie zostało połączone, ponownie wybierz funkcję Mass Connect w jego pobliżu.

List devices (lista urządzeń): to szybki sposób na zobrazowanie, które urządzenia Roger znajdują się w pobliżu i które są 
połączone z Roger Touchscreen Mic.
• Wszystkie urządzenia powinny być w zasięgu10 cm od Roger Touchscreen Mic
• Wybierz List devices
• Wszystkie urządzenia Roger znajdujące się w pobliżu zostaną pokazane na liście (czas na wyszukanie może róznić się w 

zależności od liczby urządzeń do znalezienia). Urządzenia dostępne pojawią się na liście w kolorze szarym natomiast 
połączone w kolorze czasrnym z symbolem połączenia. 

• Jeśli pożądane urządzenie Roger nie jest podłączone wystarczy wybrać ikonę Connect w odległości 10 cm od tego 
urządzenia. 
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