
Guidade turer med mersmak



Den unika Roger  
Guide-U-tekniken
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Mottagaren visas i naturlig storlek

Roger – en ny teknisk standard
 
På engelska står namnet Roger för ”uppfattat och förstått” – det är  
därför vi använder namnet för vår nya digitala trådlösa standard,  
inuti varje Guide-U-system. Roger skickar ljud från en sändare till  
miniatyrmottagare med kort fördröjning och hög pålitlighet. Den  
använder adaptiva algoritmer, helautomatiserade funktioner och ett  
enkelt anslutningskoncept som tillsammans gör Rogersystemen  
otroligt lättanvända. Roger använder det licensfria 2,4 GHz-bandet.
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Ett perfekt system för varje destination
 
Roger Guide-U från Phonak är smart lösning för turguidning vid turistattraktioner och  
andra resmål. Med hjälp av Roger-tekniken ger den en oslagbar taltydlighet och är lätt  
att använda för alla guider och besökare.

Flexibelt
 
Roger Guide-U är ett helt flexibelt system med inställningar för alla behov, så att  
du kan informera och underhålla dina gäster.
•  Stöd för flera sändare – möjliggör interaktion med besökarna och flera guider
•  Flera grupper kan använda systemen i samma rum
•  Kompatibel med hörapparater – så att ingen missar ett enda ord.
•  Kan användas direkt med multimedia – sänd ljud från externa ljudkällor direkt till  

Guide-U hörlurarna
•  Guide-U kan till och med användas med befintliga högtalarsystem

Enkelt
 
Roger Guide-U är markadens mest användbara guidesystem. Talarkanalerna skapas  
automatiskt, så att du slipper ställa in frekvenser manuellt. Varje kanal är 100%  
immunt mot störningar från närliggande system, som till exempel WiFi, Bluetooth,  
GSM-nätverk mm. Guider eller tekniker kan ansluta nya hörlursanvändare med ett  
enda knapptryck och det finns ingen gräns för antalet Guide-U grupper som kan vara  
aktiva på samma plats.

Snygg design
 
Både Roger Guide- U- sändare och mottagare är snyggt designade. De smidiga och  
lätta enheterna är helt befriade från störande knappar, rattar och antenner. Det känns  
helt rätt att dela ut en Guide-U till varje besökare.

Guidade turer  
med mersmak
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Roger Guide-U har en helt ny nivå när det kommer till ljudtydlighet för traditionella  
guidade visningar. Oavsett om du befinner dig i ett museum, en fabrik, på en buss  
eller en båt, överför Guide-U ljud med hög taltydlighet till ett obegränsat antal  
lyssnare, varje gång.

Signalen är helt immun mot elektromagnetisk störning från närliggande system – vilket  
innebär att inga väsande eller sprakande ljud hörs. Signalens adaptiva funktion  
optimerar volyminställningarna hos varje mottagare så att varje ord som talaren säger  
kan särskiljas tydligt från eventuellt bakgrundsbuller.

Du kan dessutom lägga till ytterligare Guide-U-mikrofoner för mer interaktiva  
seminarier och frågestunder.

Oavsett var du är och vad du behöver finns  
det en Guide-U för dig.

Ett perfekt system för  
varje destination ...

... och för  
varje lyssnare
Även gäster med hörapparater har glädje – helt utan  
hinder – av Guide-U kristallklara taltydlighet. Ge en  
Roger Guide-U-mottagare för telespole till varje  
besökare. Talarens ord sänds direkt till gästens  
hörapparater så att de inte missar ett enda ord.

Gäster vars hörapparater redan har Phonak Roger-  
eller FM-mottagare kan ansluta sig direkt och  
behöver ingen Guide-U-mottagare.

Operahus



Primär presentatör Sekundär presentatör

Roger 
WallPilot
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Flexibelt

Garanterad interaktion
 
Med Roger Guide-U kan flera presentatörer sända på samma kanal och informera  
och underhålla gruppen bättre. Om gruppen har frågor eller återkoppling kan en eller  
flera skicka-runt-mikrofoner användas så att ingen missar diskussionen. Upp till  
35 sändare kan användas för varje grupp, medan det inte finns någon gräns för hur  
många mottagare som kan användas.

Flera grupper, en presentation

När flera grupper förenas för en samlad  
presentation, till exempel i en hörsal vid slutet  
av en visning, kan Roger WallPilot ansluta  
varje gästs mottagare till huvudtalarens ljudkanal,  
utan att gästerna eller talarna behöver göra  
någonting.



Roger 
AudioHub

Roger DigiMaster X 
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Lättanvänd multimedia
 
Om din visning innehåller en extern ljudkälla, som till exempel ljud från en  
videopresentation eller ett ljudklipp (t.ex. från en MP3-spelare, ljudguide,  
bärbar dator o.s.v.) kan du ansluta Roger AudioHub så sänds ljudsignalen  
till varje lyssnares hörlurar. Guiden kan fortfarande prata med gruppen och  
besökarna kan fortfarande använda Guide-U:s skicka-runt-mikrofoner för  
att bidra med frågor och funderingar.

Ljudförstärkning i lokaler ingår

Om ett utbildnings- eller konferensrum redan har högtalare kan du enkelt ansluta 
Guide-U-sändarna till systemet med hjälp av Roger DigiMaster X. Systemet  
skickar talarens ord direkt genom högtalarna utan att presentatören behöver ändra 
mikrofonerna. Anläggningar som redan använder ljudförstärkningssystemet Roger 
Dynamic SoundField behöver inte det här gränssnittet eftersom Guide-U redan är 
kompatibelt.
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Skicka-runt-mikrofon

Sekundär  
sändare

9

Enkelt

Roger Guide-U är anpassat så att alla kan använda det. Alla huvudinställningarna  
är automatiska så att talarna kan fokusera på att leda visningar som är fascinerande  
och fängslande istället för att kämpa med inställningar och kanaler.

•  Nya sändare och mottagare ansluts med ett enda knapptryck
•  Kanalerna tilldelas automatiskt. Du behöver aldrig välja och hantera kanaler  

för olika grupper
•  Ansluta enheter förblir anslutna, även efter att de startas om
•  Systemet upptäcker automatiskt när talaren talar och sänder endast när det  

finns en talare
•  Volymen i hörlurarna justeras automatiskt så att den tydligaste möjliga  

kontrasten mot bakgrundsbullret skapas

Primär  
sändare

Mottagare
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Snygg design

Ett stort urval av smidiga och kompakta Roger Guide-U-lösningar finns tillgängliga, så att du kan  
skapa det system för guidade visningar som din organisation behöver. Börja med att avgöra hur  
många sändar- och mottagarpaket du behöver. Välj därefter vilka hörlurar och mikrofoner du  
föredrar innan du lägger till lämpliga tillbehör. 

Mottagare

Roger mottagare Guide-U (3)
–  Världens minsta och lättaste mottagare  

för guidade visningar
–  Bärs runt halsen (halsslinga)
–  Mått: 66 × 29 × 12 mm
–  Vikt: 20 g
–  3 knappar: på/av, volym upp, volym ner
–  Indikatorer: volym, batteristatus
–  Batteri: Laddningsbart litiumpolymerbatteri  

(batteritid ungefär 10 timmar, laddningstid  
ungefär 2 timmar)

–  Uttag för hörlurar: 2,5 mm  
(max 150 mV/32 Ohm)

Roger MyLink Guide-U-mottagare med  
induktionsslinga för användning med  
hörapparater (4)
–  Bärs runt halsen (halsslinga)
–  Kompatibel med alla hörapparater,  

cochleaimplantat och BAHA med telespole 

1

3

4

Sändare

Roger inspiro Guide-U-sändare (1)
–  Intuitivt användargränssnitt på 16 språk
–  Två menyalternativ Snabb eller Full
–  Mikrofonval
–  3,5 mm ljudingång (för att sända ljud från  

externa källor till gruppen)
–  Stöd för att sända till Roger- och Dynamic  

FM-mottagare samtidigt
–  Ljudbandbredd 100 Hz – 7,3 kHz
–  Räckvidd: upp till 40 meter beroende på  

omgivningen
–  Batteri: laddningsbart litiumpolymerbatteri  

(batteritid ungefär 12 timmar, laddningstid  
ungefär 2 timmar)

–  Vikt: 69 g
–  Mått 83 × 56 × 24 mm
–  Bärs på bältet (klämma) eller omkring halsen  

(slinga)

Roger DynaMic skicka-runt-mikrofon (2)
–   Sekundärmikrofon
–   Mått: 210 × 32 mm (antenn: 150 mm)
–   Vikt: 110 g
–   Batteri: laddningsbart litiumpolymer  

(1000 mAh)

2
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Snygg design Hörlurar

Guide-U dubbla hörlurar (5)
–  Dubbla hörlurar ger den bästa 

lyssningsupplevelsen

Guide-U enkel hörlur (6)
–   Enkel hörlur
–   Kompatibel med hjälmar och  

hörselkåpor

Mikrofoner

iLapel (fästs på skjortan) (7)
–  Riktmikrofon som fästs i kläderna

EasyBoom (huvudburen) (8)
–  Mikrofon som bärs på huvudet ger den bästa 

tal i buller-prestandan

Roger-tillbehör

Roger WallPilot (9)
–    Ansluter Roger-mottagare och -sändare 

automatiskt till rummets förinställda nätverk 
när de rör sig förbi enheten

–    Användning: monterad på väggen (ansluten till 
ett vägguttag) eller liggande på ett bord 
(batteridrift)

–    Mått: 96 × 80 × 42 mm 

Roger AudioHub (10)
–  Två 3,5 mm-anslutningar gör det möjligt att 

sända upp till två ljudkällor till valfri Roger-/
FM-mottagare i rummet

–  Mini-USB-strömingång
–  Mått: 90 × 90 × 20 mm 

Roger DigiMaster X (11)
–   Den här Roger-mottagaren ansluts till rummets 

befintliga förstärkningssystem via en 3,5 mm 
kontakt till den befintliga förstärkarens analoga 
ljudingång

–   Mini-USB-strömingång
–   Mått: 90 × 90 × 20 mm

Roger DigiMaster 5000/7000 (12)
– Högtalare med integrerad Roger-mottagare
– Mått: 885 (H) × 72 (D) mm
– 19 VDC-strömingång 

5

6 7
8

12

9

Väska (13)
–  Lätt och enkel att bära
–  Rymmer 1 sändare och 12 mottagare  

(inklusive laddare)

Laddningsställ (14)
–  Passar i ett 19-tumsrack
–  Rymmer 12 mottagare och en sändare

Tillbehör

11

14

13

10
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Life is on

Vi är lyhörda för behoven hos alla dem som är  
beroende av våra kunskaper, idéer och omsorger.  
Genom att utmana teknologins gränser på ett  
kreativt sätt utvecklar vi innovationer som hjälper  
människor att höra, förstå och uppleva mer av  
livets rika ljudlandskap.

Samspela fritt. Kommunicera med självförtroende.
Lev ett liv utan gränser. Livet är nu.

www.phonak.se
www.phonak-communications.com

02
8-

30
67

-0
9/

V1
.0

0/
20

14
-0

6/
M

F/
Pr

in
te

d 
in

 X
XX

 ©
Ph

on
ak

 A
G

  A
ll 

rig
ht

s 
re

se
rv

ed


