
Phonak Target 5.4

August 2018

Verifikationsvejledning – Tilpasning
Denne  vejledning  viser  de  få  trin,  der  skal  foretages  for  at  opnå  en  hurtig  og  nøjagtig  verifikation.  
Testsystemer  er  ikke altid  forenelige med de tilgængelige typer stimuli  og med,  hvordan resultaterne for  
udgangslyden  vises.  Det  store  udvalg  af  signalbehandlingssystemer,  variabler  for  gain  og  kompression, 
sænkning  af  frekvensen  og  algoritmer  til  håndtering  af  støj  i  høreapparater  har  også  indflydelse  på  
verifikationen af  gain-  og MPO-indstillingerne.  Derfor er  de viste  resultater  for udgangslyd ikke altid en  
nøjagtig gengivelse af den faktiske funktion, hvilket fører til fejlfortolkning og/eller unødvendig finjustering.  
For  at  håndtere  disse  udfordringer  introducerer  Phonak  Target  en  nyttig  verifikationsassistent,  som  skal  
forenkle og strømline verifikationsprocessen.  Se Phonak Target-tilpasningsvejledning for at få nærmere 
oplysninger om programmering og tilpasning af Phonak-høreapparater.

Indholdsfortegnelse



Preparation

Enter [Client & sessions] and enter client information if not already available. To prepare the hearing aids for 
verification, connect the hearing aids using your preferred fitting interface.

 The verification assistant is only accessible when hearing aids are connected

Tilslutning af høreapparaterne

Vælg, hvordan du ønsker at programmere høreapparaterne [NOAHlink] / [iCube] / [iCube II] / [HI-PRO] via 
rullemenuen i midten øverst på hovedskærmen. 

Der skal anvendes nye batterier i høreapparaterne ved brug af 
en iCube. Klik på [Tilslut] for at oprette forbindelse til 
høreapparaterne.

Når høreapparaterne er tilsluttet, vises skærmen [Akustiske parametre] automatisk. Du skal verificere eller 
ændre koblingsmulighederne efter behov, så de svarer til tilpasningen.

RECD

Du kan få adgang til RECD-værdier via [Klient] og derefter 
[RECD]. Der kan anvendes forskellige RECD-værdier i Phonak 
Target: 
[Anvend indtastede] er de målte RECD-værdier, som kommer 
fra verifikationsudstyr. For at indtaste en RECD-værdi, som er 
målt på eksternt verifikationsudstyr, skal du manuelt klikke på 
grafen eller importere den fra NOAH ved at klikke på [RECD 
historik].

[Anvend estimerede] er en estimeret RECD baseret på 
karakteristikaene for en voksen persons øre og resultaterne af 
feedbacktesten.

[Anvend gennemsnitlige] er de 
gennemsnitlige øreprop-RECD-værdier 
baseret på personens alder og den 
anvendte algoritme (dvs. DSLv5 eller 
NAL-NL2).
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