
Allmän användning
•  Slå på enheten genom att hålla in på/av-knappen på sidan av Roger  

Pass-around i tre sekunder. Indikatorljusen blinkar grönt medan enheten startas.
•  Slå av enheten genom att hålla in på/av-knappen på sidan av Roger  

Pass-around i tre sekunder. Indikatorljusen blinkar grönt tills enheten har slagits av.
•  Under laddning, antingen via en USB-sladd eller via Roger Charging Rack, blinkar  

indikatorljusen grönt och lyser sedan med ett fast grönt sken när laddningen har slutförts.

Före första användningen
•  Slå på Roger Pass-around. 
•  Placera Roger Touchscreen Mic inom 10 cm från Roger Pass-around och tryck på ikonen Anslut på Touchscreen Mic.

Daglig användning 
Roger Pass-around är helt automatisk och klar att användas när den har anslutits. Eleven behöver bara tala in i den för  
att höras.
•  Handhållen – Eleven håller bara mikrofonen nära munnen när han eller hon talar. Indikatorljuset lyser grönt när  

mikrofonen är aktiv och rösten fångas upp.
•  I bordsstället – Roger Pass-around kan placeras i sitt stabila och lättviktiga bordsställ. Placera det på bordet framför 

eleverna. 
•  Om Roger Pass-around läggs på bordet går den automatiskt in i tyst läge (indikatorljuset blinkar rött) för att undvika  

att oönskade ljud sänds ut.

Tryck-och-tala 
Med denna inställning krävs att talaren aktiverar Roger Pass-around manuellt vid användning.
•  Handhållen – Eleven måste trycka på och hålla ned den stora mikrofonknappen på Roger Pass-around. Indikatorljuset  

lyser grönt när mikrofonen används. På alla andra Roger Pass-around lyser indikatorljusen orange, vilket anger att de är  
i standbyläge.

• I bordsstället – Aktiveras med ett snabbt tryck på mikrofonknappen på Roger Pass-around. När mikrofonen används  
lyser indikatorljuset grönt. Med ett snabbt tryck på knappen slås mikrofonen av igen.

Roger Pass-around har utformats för att förbättra samtalen i klassrummet, så att inte bara lärarna utan alla 
elever kan höras tydligt. Roger Pass-around kan lämnas över från en elev till en annan eller placeras i 
bordsstället framför en eller två elever.

Standardinställning - användning med röststyrning

Alternativ inställning - användning med Tryck-och-tala

Använda RogerTM Pass-around  
i klassrummet
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