
 

 

 

 

 

 

 

    Phonak Targetدلیل تركیب برنامج سماعات فوناك 

لیتم استخدامھ بواسطة متخصصي الرعایة السمعیة المؤھلین لتكوین وبرمجة وتركیب السماعات وفقًا للمتطلبات  Phonak Targetتم تصمیم برنامج تركیب سماعات فوناك 
في شاشة البدایة لبرنامج  [األخبار]. إضافة إلى ذلك، یمكنك العثور على Phonak Targetیوفر ھذا الدلیل مقدمة مفصلة حول تركیب السماعة باستخدام  المحددة للزبون.
 .Phonak Targetسماعات فوناك 

 
 ، تتوفر أدلة تركیب معینة (*في الدول المختارة):Phonak Targetللمیزات التالیة في 

 وضع األطفال
 *Phonakالدعم عن بعد من  
 Phonak Target/ALPS* 

 TargetMatch 
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والتنقلالبنیة 
 ، باإلضافة إلى لوحة المعلومات أعاله معلومات حالة وتنقل یسیرة.[التركیب]و[األدوات] و [العمیل]توفر عالمات التبویب الثالث  

 
 تعرض لوحة المعلومات حالة التركیب وتقدم أیًضا اختصارات. 

 

توجد كل معلومات الزبون، مثل 
البیانات الشخصیة وتخطیط السمع، 

 بویب ھذه.بعالمة الت

توجد كل السماعات والمعلمات الصوتیة وأجھزة التحكم عن بعد 
 والملحقات األخرى ھنا.

: مرر الماوس فوق رمز السماعة للحصول على مزید مالحظة 
من المعلومات حول حالة شحن البطاریة (البطاریات القابلة 

 فقط). TMRogerDirect( Roger™للشحن فقط) وترخیص 

 بط الجھاز ھنا.تتم كل عملیات ض
 

 
 

CROSتحضیر السماعات و 
 iCube II / Noahlink Wireless 

 لشحن، قم بتشغیل السماعة.ال یلزم توصیل كابالت إلى السماعات. فقط أدخل البطاریة وقم بتشغیل السماعة من خالل إغالق باب البطاریة. للسماعات القابلة إلعادة ا
 

 .CROSللضبط السریع والدقیق والعرض الفوري لنظام  iCube IIاستخدم  ،CROS Bأو  CROS IIلتركیب  مالحظة: 
 

 .Ventureإال مع سماعات  CROS IIال یمكن تركیب 
 (باستثناء القابلة للشحن). Belongمع سماعات  CROS Bیمكن تركیب 

.Phonak Audéo B-Rإال مع سماعات  CROS B-Rال یمكن تركیب 

       
    NOAHlink أو    HI-PRO  

   یل كابالت البرمجة بالسماعات وجھاز التركیب.قم بتوص 
 

 عند توصیل الكابالت. CROS، ال یمكن عرض وظائف CROSلتركیبات  
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TMPhonak Trialتحضیر السماعات التجریبیة  
القدرة على تغییر مستویات األداء في جھاز واحد. انقر فوق  Phonakتوفر السماعات التجریبیة 

 للبدء. [تكوین]ثم  [السماعات التجریبیة]، وحدد [التجربة واألدوات]
 

 .  Phonak Virtoفي عوامل شكل  Phonakال تتوفر السماعات التجریبیة  مالحظة: 
 
 
 
 
 
 
 

. بمجرد اكتمال العملیة، تصبح األجھزة جاھزة لیتم [متابعة]حدد مستوى األداء المطلوب واضغط على 
 تركیبھا في جلسة تركیب.

 
 

 
 
 

 
 
 

یل السماعاتتوص 
افتح جلسة التركیب وتأكد من عرض جھاز التركیب الصحیح. لتغییر جھاز التركیب، استخدم سھم 

 السحب ألسفل بجوار جھاز التركیب في لوحة المعلومات.
 

 لبدء التركیب. ستظھر السماعات الموصلة في لوحة المعلومات. [توصیل]انقر فوق  
 

 جھزة المتاحة لالقتران تلقائیًا.ألجھزة التوصیل المباشر، ستظھر األ 
 

 مالحظة:
إذا لم یتم العثور على جھاز، افتح/أغلق باب البطاریة أو قم بإیقاف تشغیل/تشغیل  •

 السماعات القابلة إلعادة الشحن لضبطھا في وضع االقتران.
اضغط على زر البرمجة أو الزر متعدد الوظائف بالسماعة لتمییزه في القائمة عند   •

 متعددة أو لتأكید الجانب الذي سیتم تعیینھ للزبون. توفر أجھزة
 یتم اكتشاف األجھزة المركبة في السابق معًا كزوج مرتبط.  •

 
لكل التركیبات الجدیدة، سیتم تقدیم مستوى تجربة عمیل مقترحة بناًء على معلومات جلسة التركیب  

 المتاحة.
 

 Phonak Targetفي برنامج سماعات فوناك تلقائیًا  NOAHسیتم استیراد بیانات تخطیط السمع من  
 Phonakووضعھا بعین االعتبار للحساب المسبق. في اإلصدار المستقل من برنامج سماعات فوناك 

Target [تخطیط السمع]، أدخل تخطیط السمع في عالمة التبویب. 
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 فحص المستقبلة

عند توصیل األجھزة ألول مرة بفحص ما إذا كانت Phonak Target یقوم برنامج سماعات فوناك                                                                              
 . [المعلمات الصوتیة]تتطابق مع ما تم تحدیده في شاشة  RICالمستقبلة المرّكبة على سماعة 

 
بإخطارك ومطالبتك بفحص  Phonak Targetفي حالة وجود عدم توافق، یقوم برنامج سماعات فوناك 

 المستقبلة. یمكنك بعد ذلك تبدیل المستقبلة أو تغییر تحدید المعلمة الصوتیة.
 

 .[المعلمات الصوتیة]شاشة  في [فحص]لبدء إعادة فحص المستقبلة، انقر فوق  
 

 .Paradiseأو  Marvelأو  Belongبالنظم األساسیة  RICینطبق فقط على سماعات  مالحظة:
 

 
 

 فحص المعلمات الصوتیة

تلقائیًا بربط المعلمات الصوتیة معًا عندما تكون  Phonak Targetیقوم برنامج سماعات فوناك 
 متطابقة. یمكنك عرض أو تغییر أو إلغاء ربط المعلمات الصوتیة في أي وقت.

 
 القتران الصحیحة.. أدخل أو أكد معلومات ا[المعلمات الصوتیة] > [األدوات]انقر فوق عالمة التبویب  

 
الخاصة  Phonakأدخل رمز االقتران إن توفر. یُطبع ھذا الرمز على سماعة األذن المخصصة من  

 بالعمیل. سیتم تعبئة رمز االقتران تلقائیًا بالمعلمات الصوتیة الفردیة الخاصة بالزبون.
 

  

الملحقات 
التعرف تلقائیًا على  Phonak Targetتبعًا للسماعات المتصلة، بإمكان برنامج سماعات فوناك  

الملحقات المتصلة أثناء جلسة تشغیل برمجة معالج الصوت. یتم عرض الملحقات المتوافقة في لوحة 
 المعلومات بجوار السماعات الموصلة.

 
 .[الملحقات] > [األدوات]یمكن أیًضا تحدید الملحقات یدویًا في عالمة التبویب 

 
 راج الملحقات في مربع حوار الحفظ.أثناء إجراء الحفظ، یتم إد

 
 

 تلقائیًا عند إیقاف البث. CROSتلقائیًا. سیتم إعادة توصیل  CROSعند البث من الملحقات، سیتم فصل  مالحظة:
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التركیب 
 .[اختبار الصوت الراجع واألذن الطبیعیة]للوصول إلى  [تركیب]انقر فوق 

 
[بدء  / [R[ألذنین، أو في أذن واحدة في المرة. انقر فوق یمكن تشغیل اختبار الصوت الراجع في كال ا

 لبدء االختبار. [L[ /كالھما]
 

 .Phonakال یمكن إجراء اختبار الصوت الراجع أثناء جلسة الدعم عن بعد من  مالحظة:
 

المتوقع وإعدادات المعلمة الصوتیة، حدد مربع االختیار  RECDالستخدام نتائج االختبار لحساب  
. سیتاح مربع االختیار فقط إذا كان بإمكان النظام ]المناسبة الفتحة لتحدید الفحص نتیجة استخدم[

 إجراء تقدیر لفتحة التھویة.
 
 

، تتوفر إمكانیة زیادة ضبط مستوى الصوت الراجع من Phonak Paradiseفي سماعات  مالحظة: 
ھم. مع إجراء زیادات أخرى في حد فوة أجل زیادة حد قوة السماعة الذاتیة. لزیادة الضبط، انقر فوق األس

السماعة الذاتیة ، یظھر تظلیل أرجواني لإلشارة إلى زیادة حد قوة السماعة الذاتیة. عند ظھور تظلیل 
 أحمر، یشیر ذلك إلى منطقة زیادة الصوت الراجع والتشویش.

 

 
 
 

 
 

 AudiogramDirect
AudiogramDirect خل ھو عبارة عن اختبار سمع موضعي داPhonak Target إنھ ال یحل محل .

قبل استخدام  [اختبار الصوت الراجع واألذن الطبیعیة]التقییمات السمعیة التشخیصیة. تأكد من تشغیل 
AudiogramDirect. 

 
) ومستویات ACالختبار حدود السمع للتوصیل الھوائي ( [بدء] < [AudiogramDirect[انقر فوق 

أثناء  UCL) باستخدام السماعات المتصلة. یتم تعطیل مقاییس UCLsارتفاع الصوت غیر المریحة (
 .Phonakجلسة الدعم عن بعد من 

 
 .[التاریخ]یمكن مقارنة ومراجعة اختبار الصوت السابقة بالنقر فوق 

 
> [جلسة التركیب] > [بدء التشغیل] االفتراضي، انتقل إلى  UCLو ACلتغییر سلوك قیاس 

]AudiogramDirect]. 
 

 
 
 
 
 

الضبط العام 
إذا لزم األمر إجراء تعدیالت على مستوى قوة السماعة  [التركیب المبدئي]> [الضبط العام] انتقل إلى 

الذاتیة أو تعویض االنسداد أو الضغط. تعتمد إعدادات مستوى قوة السماعة الذاتیة والضغط على خبرة 
 استخدام الزبون وصیغة التركیب المحددة.

 
[موازنة و  [موازنة الطنین]المتصلة، یمكن الوصول إلى األدوات اإلضافیة مثل تبعًا للسماعات  

CROS]  عبر عالمة التبویب الموجودة في الجزء السفلي من الشاشة. لضبط معدل ارتفاع الصوت بین
 .[CROS[موازنة والسماعة، انقر فوق  CROSجھاز 



 

 Phonak Target 6دلیل تركیب برنامج سماعات فوناك |  Phonak Target 7.0برنامج سماعات فوناك  

 

 

 التأقلم التلقائي 

 
 قبل استخدام التأقلم التلقائي. الراجع واألذن الطبیعیة][اختبار الصوت أكد من تشغیل ت

 
 .[التركیب المبدئي]من قائمة مستوى قوة السماعة الذاتیة في عالمة التبویب [التأقلم التلقائي]  اختر 

 
لتحدید مستوى البدء ومستوى االنتھاء والمدة التي تزید خاللھا قوة السماعة الذاتیة  […]انقر فوق  

 ن تلقائیًا حتى مستوى االنتھاء المحدد.لسماعة األذ
 

 [اختبار الصوت الراجع واألذن الطبیعیة]، ال یلزم تشغیل Phonak Paradiseلسماعات  مالحظة:
لتنشیط التأقلم التلقائي. لتنشیط التأقلم التلقائي، ضع عالمة على مربع االختیار. حدد قوة السماعة الذاتیة 

 ي سیحتاجھا الزبون للوصول إلى قوة السماعة الذاتیة المستھدفة.   المستھدفة واألیام المتبقیة الت
 

 
 
 

 عرض الوقت الحقیقي
للوصول إلى عرض الوقت  [عرض الزبون]في شریط القائمة أعلى الشاشة، انقر فوق مربع االختیار 

 الحقیقي.
 

ض مكبر سھل یتوفر عرض الوقت الحقیقي لكل السماعات كخیار عرض على منحنى التركیب، في عر
 االستخدام للزبون أو على شاشة ثانیة.

 
یمكن إظھار تحسینات وضوح الصوت وقوة السماعة الذاتیة والخرج وخاصیة معالجة االصوات ذات  

ودقة القناة بسھولة، خاصة مع نماذج االستریو والصوت  SoundRecoverالترددات الصوتیة العالیة 
 المجسم المزودة.

 
 
الضبط الدقیق 

 للتعامل مع البرامج. [الضبط الدقیق]تم استخدام الجانب األیسر من شاشة ی
 

لتعدیل كل البرامج  [AutoSense OS[لضبط كل البرامج معًا. انقر فوق  [كل البرامج]انقر فوق  
 للبث. AutoSense OSلتعدیل  (البث)] AutoSense OS[الصوتیة التلقائیة أو 

 
، في القائمة وقم بالضبط [موقف ھادئ]البرنامج، على سبیل المثال لتعدیل برنامج مفرد، انقر فوق  

 حسبما یلزم.
 

 إلضافة برنامج یدوي إضافي. [+]انقر فوق الرمز  
 

أعلى البرامج. یمكن تخصیص برنامج البدء وھیكلیة  [مدیر البرامج]یمكنك إدارة البرامج بالنقر فوق  
راجع/اإلعادة في شریط القوائم في أعلى الشاشة ویمكن البرنامج وبرامج البث من ھنا. تقع وظیفة الت

 استخدامھا للتراجع عن أو إعادة الخطوات في شاشة الضبط الدقیق.
 

 
ستتیح لك عالمات التبویب في الجزء السفلي من الشاشة إمكانیة الوصول إلى أدوات التركیب. تحتوي كل أداة 

 على ُمعّدِالت محددة للضبط الدقیق للسماعة.
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Gain و             MPO

حدد قیم قوة السماعة الذاتیة باستخدام المؤشر لضبطھا. تكون قیم قوة السماعة الذاتیة قابلة للضبط 
 UCLألصوات اإلدخال المنخفضة والمتوسطة والعالیة. یتوفر مدى التركیب المثالي إذا تم إدخال قیم 

 المفردة في تخطیط السمع للزبون.
 

الموضح على الیسار بجوار قیم  [MPO[ي كل القنوات، انقر فوق بشكل متزامن ف MPOلتعدیل  
MPO یمكن تغییر قوة السماعة الذاتیة الكلیة بالنقر فوق .]Gain[. 

 

 یتم عرض نسبة الضغط لكل قناة في الصف الموجود أسفل قیم قوة السماعة الذاتیة مباشرة.
 

     ضبط المسموعیة
وقوة السماعة الذاتیة ذي الصلة في عرض المنحنى. یمكن یتم عرض نماذج الصوت القابلة للتحدید 

 تشغیل نماذج الصوت لتحاكي بیئة استماع معینة.
 

یتم عرض قیم قوة السماعة الذاتیة ألصوات اإلدخال المنخفضة والمتوسطة والعالیة. تؤثر عملیات  
موعیة المحفزات بتحسین مس الضبط فقط على مستویات قوة السماعة الذاتیة والترددات ذات الصلة

 المحددة، التي یشار إلیھا بظالل مختلفة من األحمر/یمین واألزرق/یسار.

 
  

      خیارات البرنامج
یمكن ضبط خیارات البرنامج من اإلعدادات االفتراضیة. یمكن تنشیط المزایا أو إیقاف تنشیطھا أو 

في كل مقیاس مرئیة وتعتمد على تغییرھا من حیث القوة لكل برنامج على حدة. تكون النطاقات المتاحة 
 مستوى األداء.

 
 
 
 
 
 
 

لسماعات التوصیل المباشر، یمكن تعدیل سلوك التبدیل االفتراضي للوصول إلى البث (موصل 
 ):™Roger™، Phonak PartnerMicالتلیفزیون، 

 سیتم تبدیل السماعات تلقائیًا الستقبال إشارة البث (افتراضي). - [تلقائي] •
  یتم سماع صافرة ویتم إضافة البرنامج باعتباره البرنامج األخیر.ال – [یدوي] •
یتم سماع صافرة في السماعة ویقبل الزبون یدویًا إشارة  - [یدوي (مع صافرة)] •

 البث.
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SoundRecover2خاصیة معالجة االصوات ذات الترددات الصوتیة العالیة 
أوًال من خالل الحساب المسبق ویمكن إجراء تعدیالت محسنة  SoundRecover2ة االصوات ذات الترددات الصوتیة العالیة یتم ضبط اإلعدادات الفردیة لخاصیة معالج 

لیة مخصصة لتركیبات البالغین. لتركیبات األطفال، علیھا. بالنسبة للتركیب في كلتا األذنین، یتم حساب تردد القطع ونسبة ضغط التردد وفقًا ألفضل األذنین. الخطوات التا
 .SoundRecover2یُرجى االطالع على دلیل تركیبة وضع األطفال المنفصل باإلضافة إلى بروتوكول أفضل الممارسات: فحص األطفال أو 

 
 ھي عبارة عن نظام لضغط التردد مع السلوك التكیفي. ویُحدد من خالل ترددي SoundRecover2إن 
 .CT2و CT1طع الق

 
 SoundRecover2 :تكون 

قید التشغیل بصورة افتراضیة لحاالت فقدان السمع المسطح أو المنحدر عندما یكون   •
 أو أقل. HLدیسیبل  45كیلو ھرتز  8الحد البالغ 

كیلو  8قید إیقاف التشغیل بصورة افتراضیة لحاالت فقدان السمع المنحدر العكسي (  •
 كیلو ھرتز). 3 دیسیبل أفضل من 30 ≥ھرتز 

 
في جمیع البرامج. ویمكن تعطیلھ  SoundRecover2في حالة التشغیل بصورة افتراضیة، یتم تفعیل 

 .[SoundRecover2[تمكین من خالل النقر فوق مربع االختیار 
 

في عرض المنحنى. تعرض المنطقة المظللة معلومات عن  SoundRecover2یمكن عرض إعدادات 
 ون نشطة فیھ.نطاق التردد الذي تك

 )CT1( 1یمثل الخط المتصل األول تردد القطع   •
 )CT2( 2یمثل الخط المنقط تردد القطع  •
 یمثل الخط الثالث أقصى تردد إخراج  •

 
. ال یتم CT2و CT1یتم تطبیق الضغط التكیفي على الترددات في المنطقة المظللة بین 

 د ھي التي تتحكم في اإلدخال.ضغط منطقة التردد ھذه إال إذا كانت الطاقة عالیة الترد
 

وأقصى تردد إخراج. تكون دائًما  CT2یتم دائًما ضغط الترددات في المنطقة المظللة بین  
غیر مضغوطة. ال یوجد إخراج عند الترددات التي تزید عن  CT1الترددات التي تقل عن 

 الحد األقصى لتردد اإلخراج.
 

سیؤثر   .[SoundRecover2[>  [الضبط الدقیق] ، انقر فوقSoundRecover2للضبط الدقیق لـ  
 تغییر أي شریط تمریر على ترددات القطع ونسبة الضغط والحد األقصى لتردد اإلخراج.

 
 ./shو/ /sلزیادة القدرة على اكتشاف / [إمكانیة السمع]قم بالتمریر إلى  

 
 ./shو/ /sلزیادة القدرة على تمییز االختالف بین / [التمییز]قم بالتمریر إلى 

 
لزیادة طبیعة األصوات مثل األصوات الذكریة والصوت الشخصي أو  [الراحة]قم بالتمریر إلى 

 الموسیقى.
 

أوًال.  [إمكانیة السمع/التمییز]عند إجراء الضبط الدقیق، یوصى بضبط شریط تمریر  مالحظة:
مكانیة [إفي كل مرة یتم فیھا ضبط شریط التمریر  [الوضوح/الراحة]سیتم إعادة ضبط 

 من أجل تحسین جودة الصوت لألصوات ذات الترددات المنخفضة والمتوسطة. السمع/التمییز]
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 التحقق: 
یوصى باتباع ممارسات التحقق التالیة للبالغین، ویتم تصنیفھا من ممارسة جیدة إلى الممارسة 

 األفضل:
 

" للتحقق من االكتشاف. الكلمات Mississippiأو " /s/أو  /sh: الصوت الحي /جیدة  .1
 " للتحقق من أحرف العلة.name" أو "moonمثل "

 : توثیق صندوق االختبارأفضل .2
خاصةً عندما یكون الضبط الدقیق مطلوبًا للبالغین  -: اختبار إدراك الصوت األفضل .3

رجى الرجوع إلى المصابین بضعف السمع الشدید إلى الحاد. (لمزید من المعلومات، یُ 
 دلیل مستخدم اختبار إدراك الصوت)

 
 
 
 
 
 
 

 

TK/Gain 35 دیسیبل 
). تؤدي زیادة قوة السماعة الذاتیة G35یمكن ضبط تضخیم أصوات اإلدخال المنخفضة للغایة (

 ) والعكس صحیح.TKألصوات اإلدخال المنخفضة للغایة إلى خفض نقطة االنعطاف للحد (
 

لكل قناة. یتم عرض منحنى  TKبطھا. أسفل قیم قوة السماعة الذاتیة یتم عرض قیم حدد القیم بالمؤشر لض
 قوة السماعة الذاتیة/الخرج ألصوات اإلدخال المنخفضة للغایة في عرض المنحنى.

 
. لتعدیل أصوات اإلدخال Phonak Paradiseال تتوفر عالمة التبویب ھذه لسماعات  مالحظة: 

 .[خیارات البرنامج]ر خفض الضجیج المنخفض في المنخفضة، استخدم شریط تمری
 

       التلقائي الضبط 
ھذه أداة ضبط دقیق معتمدة على الموقف. تعتمد عملیات الضبط المتاحة على تقییم الزبون للموقف 

 السمعي.
 
یتم عرض خطوات الضبط الدقیق بوضوح قبل أن یتم تطبیق اإلجراء. وفقًا للبرنامج المحدد، یتم تحدید 

 صوت موصى بھ بشكل مسبق. نموذج
 

 یمكن تشغیل نماذج الصوت لتحاكي بیئة االستماع.
 
 

نتائج اختبار إدراك الصوت
یمكن عرض نتائج اختبار إدراك الصوت السابقة وتطبیقھا لتحسین التركیب. یمكن الوصول إلى شاشة 

 .NOAHلسة فقط إذا كانت نتائج االختبار المتوافقة متاحة في قائمة ج [PPT[نتائج 
 

 Phonak Digitalیتم توفیر توصیات الضبط الدقیق فقط إذا تم استخدام صیغة التركیب  مالحظة: 
 التكیفیة.

 
 

  

 

Datalogging 

توفیر معلومات عن بیئات االستماع التي كان المستخدم فیھا والمدة  Dataloggingیمكن من خالل 
 .[DataLogging]> [التركیب]، انتقل إلى Dataloggingالتي قضاھا فیھا. للوصول إلى معلومات 
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 تا، یمكنك تكوین خیارات السماعة مثل التحكم الیدوي أو اإلشارات والتنبیھ[خیارات الجھاز]بالنقر فوق 
 أو سلوك بدء التشغیل أو تسجیل البیانات.

 
 .ارات والتنبیھات][اإلشعند توصیل السماعة، یمكن إظھار كل تكوین على السماعة في 

 خیارات الجھاز

 
أجھزة التوصیل المباشر فقط:  

واالقتران  Bluetoothمكن العثور على اإلعدادات اإلضافیة مثل تكوین اسم ی •
 .]Bluetooth[الجانبي وإدارة عملیات االقتران بالنقر فوق 

، یمكن عرض حالة التثبیت من خالل النقر فوق ™RogerDirectإذا تم تثبیت  •
]RogerDirect]  على الجانب األیسر من الشاشة. یمكن أیًضا عرض الحالة من

 خالل التمریر فوق رمز السماعة في لوحة المعلومات.  
 

 فقط: Phonak Paradiseسماعات 
. یمكن استخدام التحكم في النقر [التحكم الیدوي]یمكن تكوین التحكم في النقر من  •

 وبدء/إیقاف مساعد الصوت. لقبول/إنھاء مكالمة ھاتفیة، ووقف/ استئناف البث
 إلظھار إیماءة النقر المزدوج. ]للتدریب  النقر[انقر فوق  •

 
 
 
 

 

  

 اعتبارات التركیب ثنائي الوضع

 Naída. تعمل Advanced Bionics (AB)مناسبة لتركیبھا وارتدائھا بالجانب المقابل لمعالج صوت غرسة القوقعة الصناعیة من  Phonak Naída Q Linkإن سماعة 
Q Link  على تمكین بعض الوظائف بكلتا االذنین معCI .بما في ذلك التحكم في الصوت وھیكلیة البرنامج والبث 

 
. یتم إنتاج معرف Naída Q Linkإللغاء تأمین كفاءة الوضع الثنائي في  Phonak Targetبعد توصیل السماعة بجلسة التركیب الخاصة بالزبون، أدخل معّرف اإلقران في 

 . یتم توفیره في تقریر التركیب ثنائي الوضع.™AB CI، SoundWaveان في برنامج تركیب اإلقر
 

وأدخل معّرف اإلقران الخاصة بالزبون. یتم تطبیق صیغة التركیب ثنائي الوضع  [معرف إلقران]انقر فوق 
Phonak Digital  المربع أو التغییر التكیفیة على جلسة التركیب. لتغییر صیغة التركیب، قم بإلغاء تحدید

 .[التركیب]أسفل  [الضبط العام]في 
 

 [رمز سلة المھمالت]، انقر فوق [السماعات]. في [األدوات]لتحریر أو تغییر معرف اإلقران، انقر فوق 
 وأعد إدخال معرف اإلقران.

 
جھاز تلقائًیا. لن یؤدي إدخال معرف اإلقران إلى إعداد ھیكلیة البرنامج أو خیارات البرنامج أو خیارات ال

. راجع ھیكلیة البرنامج المدرجة في تقریر التركیب ثنائي Phonak Targetیجب إعداد ذلك یدویًا في 
 CIالوضع إلنشاء وتعدیل البرامج الضروریة لتتوافق مع برمجة 
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لبرامج معًا. انقر فوق لضبط كل ا [كل البرامج]. انقر فوق [الضبط الدقیق]یمكن إجراء التعدیالت على البرامج في 
]SoundFlow]  ،لتعدیل جمیع البرامج األتوماتیكیة الصوتیة. لتعدیل برنامج مفرد، انقر فوق أحد البرامج في القائمة

 وقم بالضبط حسبما یلزم.
 

 إلضافة برامج یدویة أو برامج بث إضافیة. [+]انقر فوق الرمز  
 

 دارة خیارات البرنامج.إل [خیارات البرنامج]انقر فوق عالمة التبویب  
 

 لضبط تكوینات إشارات السماعة الصوتیة باإلضافة إلى الخیارات الضروریة. [خیارات الجھاز]انقر فوق  
 

 .CIلن تؤثر برمجة السماعة على برمجة معالج الصوت  
 

 ComPilotبـ  Naída Q Linkوارد أعاله إلى إقران ، فقط. سیؤدي اإلقران ال™CI، SoundWaveمن خالل برنامج تركیب  ComPilotیتم تكوین  مالحظة:
 .Phonak Targetبـ  ComPilotتلقائیًا. تجنب محاولة توصیل أو تغییر تكوین 

 
ائیًا بمجرد تلق CIو Naída Q Linkفي الزاویة العلویة الیمنى من الشاشة. تم فصل االتصال الالسلكي بین  [حفظ وإغالق الجلسة]أغلق الجلسة في أي وقت بالنقر فوق  

 فصل السماعة عن جلسة التركیب.
 

 إنھاء جلسة التركیب

في الزاویة العلویة الیمنى من الشاشة. حدد العناصر المطلوب حفظھا. ستعود السماعات التجریبیة  [حفظ وإغالق الجلسة]یمكنك إغالق الجلسة في أي وقت بالنقر فوق 
Phonak أسابیع. 6ریبیة تبلغ بشكل افتراضي تلقائیًا إلى أقصى فترة تج 

 
 سیقوم مربع حوار الحفظ القیاسي بتأكید الحفظ الناجح للسماعات والملحقات. 

 
 بتوجیھك إلى شاشة البدایة. Phonak Targetبعد الحفظ، سیقوم برنامج سماعات فوناك 

 
 بالنقر فوق NOAH، یمكنك العودة إلى NOAHإذا كنت تعمل تحت  
 ة العلویة الیمنى من شاشة البدایة.في الزاوی [NOAH[عودة إلى  
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 المعلومات ووصف الرموز
 

تطابق رمز  CE. األرقام الموجود بعد رمز EEC/93/42أن ھذا المنتج یفي بمتطلبات توجیھ األجھزة الطبیة رقم  Sonova AG، تؤكد CEمن خالل رمز  
 جیھ سابق الذكر.المؤسسات المعتمدة التي تم استشارتھا بموجب التو

 
 
 

 .EEC/93/42یشیر إلى الشركة المصنعة للجھاز الطبي، على النحو المحدد في توجیھ االتحاد األوروبي رقم  

 

 
 

 یشیر إلى رقم كتالوج الشركة المصنعة بحیث یمكن التعرف على الجھاز الطبي.

 

 
 

 website. www.phonakpro.comوقع اإللكتروني راجع تعلیمات االستخدام. یمكن الحصول على التعلیمات على الم 

 
 یوفر المزید من التوضیح حول خاصیة أو وظیفة أو یسلط الضوء على معلومات التركیب ذات الصلة التي یتم تطبیقھا 

 
 ئي أو یسلط الضوء على معلومات مھمة تتطلب انتباھكیشیر إلى تقیید في الوظیفة یمكن أن یؤثر على تجربة المستخدم النھا

  

http://www.phonakpro.com/
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متطلبات النظام 
 Windows 10, Home / Pro / Enterprise / Education • نظام التشغیل

• Windows 8 / 8.1 أحدث ،SP ،Pro / Enterprise 
• Windows 7 أحدث ،SP، Home / Professional / Business / Enterprise / Ultimate 

 أو أداء أعلى Intel Core المعالج
 جیجابایت أو أكثر RAM 4ذاكرة 

المساحة المتاحة على القرص 
 الثابت

 جیجابایت أو أكثر 3

 بكسل أو أكثر 768×  1280 دقة شاشة العرض
 بت) لون شاشة أو أكثر 24ملیون ( 16 بطاقة الرسومات
 DVDأقراص  محرك األقراص

 RS-232 HI-PROدام فقط في حالة استخ التسلسلي COMمنفذ 
 USBمنافذ 

 واحد لكل غرض
 
 

 *®Bluetoothمحول السلكي مزود بتقنیة  •
 برمجة الملحقات •
• HI-PRO  إذا تم استخدامھ عبر منفذUSB 
• Noahlink Wireless 

-Noahlink Wireless / iCube II / NOAHlink / RS-232 HI-PRO / HI-PRO USB / HI واجھات البرمجة
PRO2 

 آخر إصدار متاح Noahlinkل برنامج تشغی
 Noahlinkبرنامج تشغیل 

Wireless 
 آخر إصدار متاح

 موصى بھ اتصال اإلنترنت
 5.1استریو أو مجسم  بطاقة الصوت

 دیسیبل 90دیسیبل)،  5 -ھرتز (+/ 14 –ھرتز  20 نظام إعادة التشغیل
 أو أعلى) NOAH 4.4آخر إصدار ( NOAHإصدار 

 بت على Windows 64لنظام التشغیل  NOAHیرجى التحقق من قیود 
 http://www.himsa.com 

 TargetMatch  إصدارNOAH 4.4.0.2280 أو أعلى 
Otometrics Otosuite 4.81.00 أو أعلى 
Otometrics AURICAL FreeFit  لـREM وAURICAL HIT لقیاسات صندوق االختبار 

 
 .Bluetooth SIG, Incملوكة لشركة ھي عالمة تجاریة مسجلة م® Bluetooth*عالمة كلمة 

 
 2020) لعام CEتم تطبیق عالمة مطابقة معاییر االتحاد األوروبي (

 
 
 

 
 

 
 الشركة المصنعة:

Sonova AG 
Laubisrütistrasse 28 

CH-8712 Stäfa 
 

070-0125-058 
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