
 

 

 

 

 

 

 

Tilpasningsguide for Junior-modus 
Denne guiden inneholder detaljer om bruk og/eller tilpasning av Junior-modus som er tilgjengelig i Phonak Target 
tilpasningsprogramvare. Den er ment som en detaljert introduksjon til Phonak Target Junior-modus for 
hørselsspesialister som tilpasser høreapparater til barn i alle aldre.  
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Introduksjon 
For barn med alle grader av hørselstap er det viktig å ha tilgang til alle talesignaler, både i stille og støyende 
omgivelser, for å kunne utvikle tale og språk i forhold til alderen. Kombinasjonen av den dedikerte pediatriske 
høreapparatserien, Phonak Sky™, med Roger™-teknologi bidrar til å overvinne selv de mest utfordrende 
lyttesituasjoner.  
 
Denne guiden gir en oversikt over innstillingene i Junior-modus, informasjon om innstillinger for pediatriske 
høreapparater som omfatter Roger-teknologi for barn, og generell navigering som et hjelpemiddel i 
tilpasningsarbeidsflyten for pediatrisk tilpasning.
 

Nyttige ressurser 
Ytterligere informasjon om programmering og tilpasning av Phonak-høreapparater finnes i følgende 
tilpasningsguider i hjelpedelen for Phonak Target.  
 

 
Standard 
• Koble til høreapparater 
• Tilbehør 
• Feedback og Real ear test 
• AudiogramDirect 
• SoundRecover2 

o Ytterligere informasjon finnes i Best Practice 
Protocol SoundRecover2 Pediatric Verification, 
Phonak (2016). 

Verifisering  
• RECD 
• Verifisere tilpasninger 

 

 

Standardinnstillinger som kan tilpasses for Junior-modus 
Target tilbyr flere egne standardinnstillinger for DSL og NAL i Junior-modus for alderstrinnene 0–3, 4–8, 9–12 og 
13–18 år. Disse standardinnstillingene er støttet av Phonaks rådgivende styre innen pediatri og National Acoustics 
Laboratory. De gir et utgangspunkt for fleksible og effektive pediatriske tilpasninger. 
 
En oppsummering av standardinnstillingene finnes i delen 
Oversikt over standardinnstillingene i Junior-modus på 
slutten av dette dokumentet. 
 
Vis standardene ved å gå til [Oppsett] og klikke på [Junior 
modus].  
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Under [Standard] kan du gå inn på [Tilpasningsformel / 
Programoppsett / Programvalg / Enhetsvalg / DataLogging]. 
 
En rullegardinmeny for hvert emne gjør det mulig å 
individualisere alle fremtidige pediatriske tilpasninger på 
hvilket som helst av de fire alderstrinnene, slik at de passer 
til dine personlige tilpasningsprinsipper. 
 
Hvis du vil gjenopprette de opprinnelige standardene, klikker 
du på [Tilbakestill DSL standarder] eller [Tilbakestill NAL 
standarder]. 
 

Når du legger inn fødselsdato i NOAH eller frittstående 
programvare, utløser dette automatisk en melding for en 
Junior-modustilpasning for barn i alderen 0–18 år.  
 

  

Innstillingene for Junior-modus kan også individualiseres for 
hvert barn. 
 
Du kan velge passende alderstrinn for barnet hvis du mener 
at atferd / fysisk alder avviker fra den kronologiske 
standardalderen. 
 
 
 

Eller hvis det er nødvendig, kan du justere innstillingene i 
hvert emne slik at de passer til barnets behov. 
 
Klikk på [Anvend Junior modus] for å fortsette. 
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Klient  
Audiogram 
Ved bruk av NOAH eller frittstående programvare kan 
audiogrammet vises ved å klikke på [Klient] og deretter 
[Audiogram].  
 
I NOAH er en historie over alle audiogrammer synlig ved å 
klikke på [Historie]. For frittstående programvare kan 
audiogrammet legges til i historien manuelt ved å klikke på 
[+ Legg til historie].  
 
Talespekteret og lydprøvene kan legges over audiogrammet 
som støtte eller hjelp under rådgivning. Klikk på [Vis 
talebananen] eller [Vis bildesymbol]. 
 

 

 
 

RECD
Du kan se RECD-verdier ved å gå til [Klient] og deretter 
[RECD].  
 
 

 

 
 

Apparater 
Koble til høreapparater
Det vises en melding om å koble til en barnesikker løsning for 
barn i alderen 0–3 år når høreapparater først kobles til. Hvis 
det tilgjengelige høreapparatet ikke har noen tilgjengelige 
barnesikre løsninger, vises det en annen melding. 

 
 

Brukererfaringsnivå 
Target vil automatisk velge «Langtidsbruker» når det 
opprettes en tilpasning for barn.  
 
Velg [OK] for å fortsette. 
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Akustiske parametre
De standard akustiske parametrene for personer mellom 0–3 
år er: hook, standard slange og okkludert for alle hørselstap. 
 
Endre akustiske parametre ved å klikke på [Apparater], og 
deretter [Akustiske parameter] 
 
 

 
Tilpasning 
Feedback og Real Ear-test 
Klikk på fanen [Tilpasning] for å få tilgang til [Feedback & real ear 
test]. 
 
Feedback-testen kan kjøres i begge ørene samtidig eller i ett øre om 
gangen. Klikk på [H] / [Start begge] / [V] for å starte testen. 
 
 

Resultater etter målt feedback vises som en sammenhengende lilla 
linje.  
 
De røde/blå kurvene representerer den tilgjengelige forsterkningen 
for tale på 50 dB, som kan ses i virkelig øre, 2cc eller 
innsettingsforsterkning. 
 
Resultater kan forkastes ved å klikke på søppelbøtten og deretter 
gjentas etter behov 
 
 
 

 

.

AudiogramDirect 
AudiogramDirect kan brukes til eldre barn slik at det er mulig å få en 
indikasjon på den akustiske sammenkoblingens effekt.  
 
Det erstatter ikke diagnostiske audiologiske vurderinger.  
 
Klikk på [Tilpasning] > [AudiogramDirect]. 
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Grunninnstilling 
Grunninnstillinger gjøres via [Tilpasning] > [Grunninnstilling]. Det 
kan brukes til å endre tilpasningsformelen. Standardinnstillinger for 
Junior-modus gir imidlertid allerede anbefalingen fra de rådgivende 
styrene.  
 
Merk: For DSL og NAL er begge tilpasningsformlene 100 % 
forsterkningsnivå som standard, uansett brukerens erfaringsnivå. 

 

Finjustering 
Finjustering er tilgjengelig via [Tilpasning] > [Finjustering].  
 
Forsterkningsinnstillinger for kurvene G50, G65, G80 og MPO kan gjøres 
via [Forsterkning & MPO]. 
 
 
 
 
 

Programstruktur 
[Programoppsett] kan gjøres via hvilken som helst av fanene i 
skjermbildet for finjustering. Oppstartsprogrammet, 
programstrukturen og streamingprogrammene kan tilpasses her.  
 
Legg til programmer ved å klikke på [+ Legg til programmer …]. 
 
Oppstartsprogrammet for både tilpasninger av DSL og NAL 
(0–18 år) er [AutoSense Sky OS].  

 
 

 

Verifiseringsassistent
 Følgende oppsummerer trinnene for bruk av verifiseringsassistent i 
Phonak Target siden det finnes ulike variabler som kompresjon, 
frekvensreduksjon og støyadministrering som kan påvirke verifisering 
av forsterknings- og MPO-innstillinger.  
 
 
 
Du får tilgang til verifiseringsassistenten via [Finjustering] > 
[Forsterkning & MPO] > [Verifiseringsassistent]. Assistenten 
veileder deg gjennom trinnene.  
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SoundRecover2
Hvis du vil justere SoundRecover2, klikker du på [SoundRecover2] 
slik at det er mulig å foreta individuelle finjusteringer for Hørbarhet 
og Skille og, ved behov, for Klarhet og Komfort.  
 
Hvis du vil ha mer informasjon om verifisering av SoundRecover2, 
kan du se: Best Practice Protocol SoundRecover2 Pediatric 
Verification, Phonak (2016). 
 

 
Programvalg 
Funksjoner som NoiseBlock, WindBlock, EchoBlock og SoundRelax 
kan aktiveres, deaktiveres eller endres styrke på under [Finjustering] 
> [Programvalg] for hvert program individuelt.  

 
 

Roger-spesifikk informasjon 
Det finnes flere typer Roger-programmer: 

• Høreapparater med direkte audioinngang (DAI) – Roger/DAI + Mic 
• Høreapparater uten DAI som bruker ComPilot eller Roger MyLink – Telespole + mic 
• Høreapparater med RogerDirect-tilkobling – RogerDirect + mic 

 
Innstillinger som er felles for programmene Roger/DAI + mic og RogerDirect + mic 
Alternativene for å angi mikrofontype og mikrofondemping i forhold 
til Roger-signalet kan angis i [Programvalg]. 
 
De tre mikrofonvalgene som er tilgjengelig for Roger/DAI + Mic og 
RogerDirect + mic er omnidireksjonal, real Ear Sound og fast 
retningsmikrofon.  
 
Flytt glidebryteren for høreapparatmikrofon for å endre 
standardinnstillingen for mikrofonvalg. 
 
Høreapparatmikrofonen angis til 0 dB dempning for å sikre bevissthet 
på omgivelseslyder. 
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Innstilling spesifikk for høreapparater med DAI 
Roger/DAI + Mic-programmet vil automatisk vises i programoppsettet 
og kan ikke slettes.  
 
RogerReady er en funksjon som er aktivert som standard og er aktiv i 
oppstartsprogrammet og i AutoSense Sky OS. Denne funksjonen gjør det 
mulig for høreapparat med en tilkoblet mottaker å bytte til programmet 
Roger/DAI + M automatisk når en sender er innenfor rekkevidde.  

 

 

 

Høreapparater uten DAI 
For at Roger MyLink skal kunne brukes, vil Telespole + M automatisk 
bli lagt til i programoppsettet.  
 
Hvis ComPilot skal brukes, må programmet Roger + Mic legges til 
manuelt i streamingprogrammene for å få tilgang til Roger via 
ComPilot 
 

 
 

Høreapparater med RogerDirect™-tilkobling (RogerDirect + mic) 
Standard vekslingsatferd for streaming i høreapparater med direkte tilkobling kan være modifisert for Roger: 

• [Automatisk] – høreapparatene veksler automatisk og mottar et Roger-signal (standard). 
• [Manuell] – brukeren hører ikke noe pip og programmet legges til som siste program. 
• [Manuell (med varsel)] – brukeren hører et pip i høreapparatene og godkjenner manuelt å motta et Roger-signal. 

RogerDirect adaptiv adferd er enten standard adaptiv (standard) eller 
dobbel adaptiv.  

• Standard adaptiv (standard): Når støynivået øker, tilpasses 
Roger-signalet automatisk (opptil +20 dB), og høreapparatets 
mikrofon dempes ikke.  

• Dobbel adaptiv: Når støynivået øker, økes Roger-signalet 
automatisk (opptil +10 dB), og høreapparatets mikrofon dempes 
(opptil –10 dB).  
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DataLogging 
DataLogging kan gi informasjon om hvilke lyttemiljøer barnet har vært i, 
og hvor lenge.  
 
Gå til [Tilpasning] > [DataLogging] for å få informasjon om 
DataLogging.  
 

 
  

Enhetsvalg 
Enhetsvalg gjør det mulig å justere funksjoner, inkludert manuelle 
kontroller, Bluetooth (kun direkte tilkobling), lyder og varsler, 
indikatorlys og DataLogging.  
 
Hvis du vil endre innstillinger, går du til [Tilpasning], [Enhetsvalg] 
og klikker på ønsket fane.  
 
Merk: Det er fem lysmønstre som kan aktiveres eller deaktiveres ved 
å krysse av i boksen ved siden av hvert alternativ under 
[Indikatorlys].  

 

  

Andre alternativer er: Enhet på, Roger-tilgang, lavt batterinivå, volumendring og programbytte.  
 
Statusen til Roger-mottakere i et tilkoblet høreapparat kan ses ved å: 
• Holde markøren over høreapparatikonet i instrumentpanelet 
• I fanen [Enhetsvalg] > [RogerDirect] på venstre side av skjermen 
 
Når høreapparatet er koblet til, kan hvert mønster demonstreres på høreapparatet ved å klikke på knappen [Demo] ved siden 
av hvert valg. 
 

CROS-tilpasning med høreapparater uten direkte tilkobling 
Roger/DAI + Mic og CROS 
Når programmet Roger/DAI + Mic er aktivt, deaktiveres CROS automatisk. Når Roger-signalet ikke lenger er tilgjengelig i mer 
enn ett minutt, vil høreapparatet veksle tilbake til oppstartsprogrammet.  
 
Hvis oppstartsprogrammet ikke er Roger/DAI + mic, vil CROS bli deaktivert og pipet for ny kobling høres. 
 
Hvis du vil endre oppstartsprogrammet, går du til [Finjustering] > [Programoppsett]. Velg et oppstartsprogram, og endre det 
til 1 under posisjonskolonnen.  
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Oversikt over standardinnstillingene i Junior-modus  
Oversikt over DSL-standardinnstillinger 
 

Programstruktur 0-3 år 4-8 år 9-12 år 13-18 år 

Oppstart AutoSense Sky OS AutoSense Sky OS AutoSense Sky OS AutoSense Sky OS 

Roger/DAI + M Real ear sound Fast retningsmikrofon Fast retningsmikrofon Fast retningsmikrofon 

Indikatorlys Aktivert Aktivert Deaktivert Deaktivert 

Trykknapp Deaktivert Deaktivert Aktivert Aktivert 

Volumkontroll Deaktivert Deaktivert Aktivert Aktivert 

 
Oversikt over NAL-standardinnstillinger 
 

Programstruktur 0-3 år 4-8 år 9-12 år 13-18 år 

Oppstart AutoSense Sky OS AutoSense Sky OS AutoSense Sky OS AutoSense Sky OS 

Roger/DAI + M Fast retningsmikrofon Fast retningsmikrofon Fast retningsmikrofon Fast retningsmikrofon 

Indikatorlys Aktivert Aktivert Deaktivert Deaktivert 

Trykknapp Deaktivert Deaktivert Aktivert Aktivert 

Volumkontroll Deaktivert Deaktivert Aktivert Aktivert 

 
 

Informasjon om og beskrivelse av symboler og systemkrav
Informasjon om og beskrivelse av symboler og oversikt over systemkrav finnes i tilpasningsguiden for Phonak Target. 
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