
Roger Select - instrukcja 
dopasowania

Tryb weryfikacji i dostosowanie zasięgu
Spis treści

1. Tryb weryfikacji 
2. Tryb zwiększania zasięgu działania

1. Tryb weryfikacji z regulacją głośności

Aby uaktywnić tryb weryfikacji włącz mikrofon Roger Select 
i przytrzymaj go blisko odbiornika Roger (do 10 cm). Następnie
naciśnij i przytrzymaj panel sterowania, znajdujący się przy 
włączniku oraz przy gnieździe micro-USB, do momentu gdy 
wskaźnik świetlny zacznie migać na pomarańczowo: 

Po włączeniu trybu weryfikacji możesz zwiększyć odległość pomiędzy mikrofonem Roger Select i aparatami słuchowymi. Teraz możesz 
przeprowadzić weryfikację zgodnie z protokołem oraz, jeśli jest taka potrzeba dostosować domyślną głośność:  

Możesz zwiększać/zmniejszać głośność o 4 kroki w każdą stronę. Każdy krok to zmiana głośności o 2 dB.

Tryb ten pozwala na weryfikację sygnału Roger zgodnie z wytycznymi ASHA i dostosowanie domyślnej wartości głośności odbiornika 
Roger w zakresie od – 8 dB do + 8dB. 

Aby zwiększyć głośność, wybierz prawą górną stronę dotykowego panelu
sterowania. Aby zmniejszyć głośność, wybierz lewą górną stronę 
dotykowego panelu sterowania.



Wskaźnik świetlny pokazuje obecnie ustawioną wartość głośności

..0 

Aby zapisać głośność i zakończyć proces naciśnij panel sterowania na środku urządzenia Roger Select.  
W razie potrzeby powtórz proces weryfikacji i zmiany głośności dla drugiego odbiornika.  

2. Tryb zwiększania zasięgu działania 

  

Po włączeniu mikrofonu Roger Select, naciśnij i przytrzymaj pokazane 
na rysunku 4 miejsca na sterującym panelu dotykowym do momentu, 
w którym wskaźnik świetlny włączenia/wyłączenia zacznie migać na 
pomarańczowo:  

   

Aby zwiększyć zasięg, wybierz górnę panelu sterującego. 
Aby aktywować domyślny zasięg, wybierz dół panelu sterującego.  

Wskaźnik świetlny wskaże aktualnie wybrany zasięg działania: 

Aby zachować ustawienia i zakończyć proces naciśnij panel sterowania na środku urządzenia Roger Select. 

Zwiększenie zasięgu znacząco zmniejszy czas działania mikrofonu Roger Select
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Jeśli zasięg transmisji pomiędzy urządzeniem Roger Select, a aparatami słuchowymi nie jest 
wystarczający możesz go zwiększyć.

Po uruchomieniu trybu modyfikacji zasięgu, możesz wybrać pomiędzy dwoma ustawieniami:


