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Návod k nastavení Phonak Target™       
Nastavovací software Phonak Target™ je určen k použití kvalifikovanými poskytovateli péče ke konfiguraci, naprogramování a 
nastavení sluchadel dle konkrétních požadavků klienta. Tento návod poskytuje podrobný úvod k nastavení sluchadel se 
softwarem Phonak Target™. Dále můžete na úvodní obrazovce Phonak Target™ najít [Novinky]. 
 
Pro následující funkce softwaru Phonak Target™ jsou dostupné konkrétní návody k nastavení (*ve vybraných zemích): 
Režim Junior  
Naída Link  
Vzdálená podpora Phonak  
Phonak Target™/ALPS*  
SoundRecover2  
TargetMatch 
Ekvalizace tinitu  
Ověření  
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Struktura a navigace 

Tři karty [Klient], [Nástroje] a [Nastavování] a panel nástrojů výše nabízejí snadnou navigaci a informace o stavu.  
 
Panel nástrojů zobrazuje stav nastavování a rovněž nabízí možnosti zkratek. 

 

Veškeré informace o 
klientovi, například osobní 
údaje a audiogram, lze 
nalézt na této kartě. 

Zde naleznete všechna sluchadla, akustické 
parametry, dálková ovládání a další 
příslušenství.  
Poznámka: Přejetím nad ikonu sluchadla 
získáte více informací o stavu nabití baterie 
(pouze u dobíjecích sluchadel) a o licenci 
zařízení Roger. 

Všechna nastavení zařízení se provádějí zde.  
 

 
 

Příprava sluchadel a funkce CROS 

iCube / iCube II / Noahlink Wireless 
Ke sluchadlům nejsou potřebné žádné kabely. Pouze vložte baterie a zapněte sluchadlo uzavřením přihrádky baterie. U 
dobíjecího sluchadla jej pouze zapněte.  
 
Pro nastavování CROS II nebo CROS B se doporučuje použít iCube II nabízející rychlejší jemné ladění a okamžitou 
demonstraci systému CROS. 
 
CROS II lze nastavit pouze pomocí sluchadel Venture. 
CROS B lze nastavit pomocí sluchadel Belong™ (s výjimkou dobíjecích sluchadel). 
CROS B-R lze nastavit pomocí sluchadel Phonak Audéo B-R. 

NOAHlink nebo HI-PRO  
Připojte programovací kabely ke sluchadlům a k nastavovacímu zařízení.  
 
U nastavování CROS nelze demonstrovat zařízení CROS s připojenými 
kabely.  
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Příprava zkušebních sluchadel Phonak Marvel

Zkušební sluchadla Phonak Marvel nabízejí možnost změnit úrovně výkonu 
u jednoho zařízení. Klikněte na možnost [Zkouška & Nástroje], vyberte 
možnost [Zkušební sluchadla] a poté klikněte na možnost [Konfigurovat] 
pro spuštění.  
 
 
 
 
 
Vyberte požadovanou úroveň výkonu a stiskněte možnost [Pokračovat]. Po 
dokončení postupu je zařízení připraveno k nastavení v rámci nastavovací 
návštěvy.  
 
 

 

 
 

Připojení sluchadel

Otevřete možnost nastavovací návštěvy a potvrďte, že se zobrazuje 
správné nastavovací zařízení. Chcete-li změnit nastavovací zařízení, 
použijte šipku směrem dolů vedle nastavovacího zařízení v rámci panelu 
nástrojů.  
 
Klikněte na možnost [Připojit] a spusťte nastavování. Připojená sluchadla 
se zobrazí v panelu nástrojů.  
 
Přímá konektivita zařízení: 

 Za�ízení, která jsou dostupná pro párování, se zobrazí automaticky. 
 Pokud není za�ízení nalezeno, otev�ete/zav�ete dví�ka p�ihrádky 

baterie nebo vypněte/zapněte dobíjecí sluchadla. Tím se nastaví 
režim párování.  

 Stiskn�te tla�ítko nebo multifunk�ní tla�ítko na sluchadle a 
zobrazte seznam více zařízení, která jsou dostupná, nebo potvrďte 
stranu pro přiřazení klientovi.  

 Za�ízení, která byla d�íve spárována, jsou zobrazena jako 
propojený pár.  
 

Pro všechna nová nastavování budou nabídnuty dostupné informace o 
nastavovací návštěvě navržené na základě uživatelské úrovně (v iPFG) 
klienta.  
 
Údaje o audiogramu ze systému NOAH se automaticky importují do 
zařízení Phonak Target™ a budou použity k předběžným výpočtům. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

V samostatné verzi zařízení Phonak Target™ zadejte audiogram na 
kartě [Audiogram]. 
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Kontrola reproduktoru

Phonak Target™ při prvním připojení k zařízení ověřuje, zda reproduktor 
připojený k zařízením Audéo B a Audéo M odpovídá výběru na obrazovce 
[Akustické parametry]. 
 
Pokud dochází k nesouladu, Phonak Target™ Vás upozorní a vyzve ke 
kontrole reproduktoru. Reproduktor můžete zaměnit nebo lze změnit výběr 
akustických parametrů.  
 
Chcete-li zahájit novou kontrolu reproduktoru, klikněte na možnost 
[Zkontrolovat] na obrazovce [Akustické parametry]. 
 
 

 
 

Kontrola akustických parametrů 

Phonak Target™ automaticky spojuje akustické parametry současně, když 
jsou stejné. Kdykoliv můžete prohlížet, změnit nebo zrušit spojení 
akustických parametrů.  
 
Klikněte na kartu [Nástroje] > [Akustické parametry]. Zadejte nebo 
potvrďte správné informace o vazbě.  
 
 

 
 
 

 

Příslušenství 

V závislosti na připojených sluchadlech může Phonak Target™ automaticky 
identifikovat připojená příslušenství během nastavovací návštěvy. Určená 
příslušenství se zobrazí v panelu nástrojů vedle připojených sluchadel. 
 
Příslušenství lze rovněž manuálně vybrat na kartě [Nástroje] > 
[Příslušenství]. 
 
 
Během postupu ukládání se příslušenství přiřadí do seznamu v dialogovém 
okně ukládání. 

 
 
 
 

Důležité: Při přenosu dat z příslušenství dojde automatickému odpojení zařízení CROS. CROS se automaticky znovu 
připojí po ukončení přenosu dat.  
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Nastavování

Klikněte na kartu [Nastavování] a přejděte na možnost [Zpětná vazba & 
test reálného ucha]. 
 
Lze provést test zpětné vazby u obou uší současně nebo pouze u jednoho. 
Pro spuštění testu klikněte na možnost [R] / [Spustit obě] / [L]. 
 
Chcete-li výsledky testu použít k výpočtu předpokládané hodnoty RECD a 
nastavení akustických parametrů, vyberte políčko [Použít odhadované 
RECD & vent]. Zaškrtávací okno bude dostupné pouze, pokud systém 
dokáže provádět odhad RECD a vent.  
 
 

 
 

AudiogramDirect

Potvrďte, že před použitím funkce AudiogramDirect proběhl test [Zpětná 
vazba & test reálného ucha]. 
 
Chcete-li testovat mezní hodnoty a hodnoty UCL pomocí připojených 
sluchadel, klikněte na možnost [AudiogramDirect] > [Spustit]. Pro mezní 
hodnoty vzdušného vedení jsou dostupné [Impulzní signály].  
 
Předcházející test sluchu lze srovnávat a porovnávat kliknutím na možnost 
[Historie]. 
 
Chcete-li změnit výchozí chování při měření hodnot AC a UCL, klikněte na 
možnost [Spouštění] > [Nastavovací návštěva] > [AudiogramDirect].  
 
 

 
 
 
 
 

Základní ladění

Přejděte na [Základní ladění] > [Původní nastavení], pokud chcete 
nastavit úroveň zesílení, kompenzaci okluze či kompresi. Nastavení úrovně 
zesílení a komprese je založeno na uživatelské zkušenosti klienta a 
zvoleného vzorce nastavení.  
 
 
V závislosti na připojených sluchadlech lze zpřístupnit doplňkové nástroje, 
jako je [Ekvalizace tinitu] a [Ekvalizace systému CROS] prostřednictvím 
karty ve spodní části obrazovky.  

 Chcete-li upravit poměr hlasitosti mezi zařízením CROS a 
sluchadlem, klikněte na možnost [Ekvalizace systému CROS].  
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Auto aklimatizace

Potvrďte, že před použitím funkce auto aklimatizace proběhl test [Zpětná 
vazba & test reálného ucha].  
 
V nabídce úrovně zesílení na kartě [Původní nastavení] vyberte možnost 
[Auto aklimatizace].  
 
Kliknutím na […] určíte počáteční úroveň, konečnou úroveň a dobu trvání, 
během které zesílení sluchadel automaticky vzrůstá na nastavenou 
konečnou úroveň. 
  
 

 
 

Zobrazení reálného času 

Pro přístup k zobrazení reálného času klikněte na možnost [Náhled 
klienta]. 
 
Zobrazení reálného času je dostupné pro všechna sluchadla jako možnost 
zobrazení nastavovací křivky v uživatelsky přívětivém rozšířeném 
zobrazení nebo na druhé obrazovce.  
 
Funkce vylepšení srozumitelnosti řeči, zesílení, výstup, SoundRecover a 
rozlišení kanálu lze snadno demonstrovat, zejména v rámci dodaných 
stereo vzorků nebo vzorků okolních zvuků.  
 

 
Jemné ladění

Levá strana obrazovky [Jemné ladění] se používá pro manipulaci s 
programy.  
 
Pro nastavení všech programů současně klikněte na možnost [Všechny 
programy].  
Klikněte na možnost [AutoSense OS 3.0] k úpravě všech akustických 
automatických programů nebo [AutoSense OS 3.0 (přenos dat)] k úpravě 
AutoSense OS pro účely přenosu dat.  
 
Chcete-li upravit jeden program, klikněte na program, např. [Klidná 
situace] v seznamu, a upravte podle potřeby.  
 
Kliknutím na ikonu [+] přidáte další manuální program.  
 
Chcete-li provádět správu programů, klikněte na tlačítko [Správce 
programů] nad programy. Budete moci provádět další úpravy programů.  
 
Funkce zpět/zopakovat je umístěna na liště nabídky v horní části obrazovky 
a lze ji použít k realizaci postupu zpět/zopakovat na obrazovce jemného 
ladění. 

 

 
Karty ve spodní části obrazovky budou nabízet přístup k 
nastavovacím nástrojům. Každý nástroj poskytuje specifické 
modifikátory k jemnému ladění.  
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Zisk & MPO

Hodnoty zesílení pro upravení vyberte pomocí kurzoru. Hodnoty zesílení lze 
upravit pro tiché, středně hlasité a hlasité zvuky vstupu. Optimální rozsah 
nastavení je dostupný, pokud jsou zadány individuální hodnoty UCL do 
audiogramu klienta.  
 

Pro úpravu hodnoty MPO současně na všech kanálech klikněte na možnost 
[MPO] zobrazené vlevo vedle hodnot MPO. Celkové zesílení lze měnit 
kliknutím na možnost [Zesílení]. 
 

Kompresní poměr každého kanálu je zobrazen v řádku přímo pod 
hodnotami zesílení. 
 

Jemné ladění slyšitelnosti

Volitelné vzorky zvuku a související zesílení jsou zobrazeny v rámci 
zobrazení křivek. Vzorky zvuku lze přehrát pro účely simulace specifického 
poslechového prostředí.  
 
Hodnoty zesílení se zobrazují pro tiché, středně hlasité a hlasité zvuky 
vstupu. Nastavení ovlivňuje pouze úrovně zesílení a frekvence, ke kterým 
náleží, pro účely vylepšení slyšitelnosti vybraných stimulů určených 
různými odstíny červené/vpravo a modré/vlevo. 

 
  

Možnosti programů

Možnosti programů lze upravit na základě výchozího nastavení. Aktuální 
nastavení má škálu očíslovanou od 0 do 20. Dále jsou viditelná dostupná 
rozmezí na škále, které závisejí na úrovni výkonu. 
 
 
 
 
 
 
 
Při možnosti přímé konektivity sluchadel lze upravit výchozí chování při 
zapnutí, aby bylo možné přejít k přenosu dat (např. TV Connector, RogerTM, 
Phonak PartnerMicTM): 

 [Automatické] – sluchadla se automaticky přepnou a přijímají 
přenášený signál (výchozí nastavení). 

 [Manuální (s pípnutím)] – při manuálním přijímání přenášeného 
signálu klientem je slyšet ve sluchadlech pípání. 

 [Manuální] – není slyšet žádné pípnutí a program se přidá jako 
poslední program. 

 Tato chování jsou dostupná pro zařízení TV Connector, Roger a 
Phonak PartnerMic.  
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SoundRecover2 / SoundRecover

Jemně vyladit lze individuální nastavení funkce SoundRecover, která je nastavena podle předcházejícího výpočtu. Binaurální 
nastavování mezní frekvence a poměru komprese frekvence jsou rovněž vypočítány podle lepšího ucha.  
 
Zkontrolujte nastavení funkce SoundRecover, pokud se mají nekompatibilní sluchadla společně nastavovat v rámci jedné 
návštěvy.  
 
SoundRecover2 
Nastavte sílu funkce SoundRecover2 v souladu s preferencí klientů na 
funkci Slyšitelnost či Rozlišení. 
 
Slyšitelnost zesiluje zvuky s vyšší frekvencí tím, že jsou posunuty do oblasti 
s lepší nízkou frekvencí. Rozlišení zvyšuje diferenciaci frekvence zvuků 
vysoké frekvence, jako je S a SH. 
 
Podle nastavení funkcí Slyšitelnosti a Rozlišení upravte nastavení pro 
funkce Zřetelnost a Komfort. 
 
Funkce Komfort tvoří zvuky, jako jsou mužské hlasy, vlastní hlas nebo 
hudba, přirozenější. Zřetelnost upravuje slyšitelnost a rozlišování zvuků s 
vysokou frekvencí, pokud znějí pozměněně.  
 
SoundRecover 
Síla komprese frekvencí může být zvýšena nebo snížena podle požadavku 
na zlepšení srozumitelnosti řeči, slyšitelnosti a kvality zvuku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je možné rozšíření o nástroj nastavování funkce SoundRecover za účelem 
nezávislého upravení mezní frekvence a kompresního poměru. Tento krok 
provedete pomocí kliknutí na možnost [Ukázat rozšířený nástroj]. 
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TK/zisk 35 dB 

Zesílení velmi tichých (G35) vstupních zvuků lze upravit. Zvýšení zesílení 
pro velmi tiché zvuky sníží mezní hodnoty TK a naopak. 
 
Kurzorem vyberte hodnoty, které chcete upravit. Pod hodnotami zesílení se 
zobrazují hodnoty TK pro každý kanál. Křivka zesílení/výstupu pro velmi 
jemné zvuky se zobrazuje v rámci zobrazení křivek.  
 
 
 

Automatické jemné ladění

Jedná se o nástroj pro jemné ladění podle situace. Dostupné úpravy závisí 
na hodnocení zvukové situace klienta. 
 
Kroky pro jemné ladění se zobrazí před krokem, který budete realizovat. 
Podle zvoleného programu jsou předvoleny doporučené vzorky zvuku. 
 
Vzorky zvuku lze přehrát pro účely simulace poslechového prostředí.  
 
 

Výsledky fonémového percepčního testu

Výsledky předchozího fonémového percepčního testu lze zobrazit a použít 
k vylepšení nastavení. Obrazovka [Výsledky testu vnímání fonémů] je 
přístupná pouze, pokud jsou dostupné kompatibilní výsledky testu v 
seznamu relací NOAH.  
 
Uvědomte si prosím: Doporučení pro jemné ladění budou poskytnuty pouze, 
pokud se používá vzorec nastavení Adaptivního Phonak Digital.  
 
 
 

Možnosti zařízení

Kliknutím na [Možnosti zařízení] můžete nakonfigurovat možnosti 
sluchadla, jako je chování tlačítka či multifunkčního tlačítka, signály & 
upozornění, chování při spouštění či datalogging. 
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Přímá konektivita zařízení: 
 Další nastavení, jako je konfigurace názvu za�ízení s Bluetooth, 

strana a správa párování lze nalézt kliknutím na kartu [Bluetooth]. 
 
 

 
 

Ukončení nastavovací návštěvy 

Návštěvu můžete kdykoliv zavřít kliknutím na možnost [Uložit & zavřít návštěvu] v pravém horním rohu obrazovky. Zvolte 
položky, které chcete uložit. Zkušební sluchadla Phonak Marvel budou předem automaticky nastavena na maximální zkušební 
dobu 6 týdnů.  
 
Standardní dialog pro ukládání potvrdí úspěšné uložení nastavení sluchadel 
a příslušenství. 
 
Po uložení Vás Phonak Target™ navede na úvodní obrazovku.  
 
Pokud pracujete pod rozhraním NOAH, můžete se k němu vrátit zpět 
kliknutím na možnost [Zpět na rozhraní NOAH] v pravém horním rohu 
úvodní obrazovky. 
 
 

 
 

Informace a popis symbolů

 
 

Symbolem CE společnost Sonova AG potvrzuje, že tento výrobek splňuje požadavky směrnice o zdravotnických 
prostředcích 93/42/EHS. Čísla za symbolem CE jsou kódy certifikovaných institucí konzultovaných na základě výše 
uvedené směrnice.  

 
 
 

Označuje výrobce zdravotnických prostředků, jak je uvedeno ve směrnici EU 93/42/EHS. 

 

 
 

Označuje katalogové číslo výrobce, podle kterého lze určit zdravotnický prostředek.  

 

 
 

Viz návod k použití Návod lze získat na webových stránkách www.phonakpro.com.  

 
Poskytuje další vysvětlení funkce nebo funkčnosti nebo vyznačuje aplikaci příslušných informací o nastavování 

 
Určuje omezení funkčnosti, které může ovlivnit zážitek koncového uživatele, nebo vyznačuje důležité informace, 
které vyžadují Vaši pozornost  
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Systémové požadavky

Operační systém  Windows 10, Home / Pro / Enterprise 
 Windows 8 / 8.1, nejnov�jší SP, Pro / Enterprise 
 Windows 7, nejnov�jší SP, Home / Professional / Business / Enterprise / 

Ultimate 
Procesor Intel Core nebo vyšší výkonnost 
RAM 4 GB nebo více 
Místo na pevném disku 3 GB nebo více 
Rozlišení obrazovky 1280 x 1024 pixelů nebo více 
Grafická karta 16 miliónů (24bit) barev na obrazovce nebo více 
Disk DVD 
Sériový COM port Pouze při použití RS-232 HI-PRO 
USB porty 
Jeden pro každý účel 
 
 

 Bezdrátový adaptér s technologií Bluetooth®* 
 Programování p�íslušenství 
 HI-PRO se používá prost�ednictvím USB portu 
 Bezdrátová sluchadla Noahlink 

Programovací rozhraní Noahlink Wireless / iCube II / iCube / NOAHlink / RS-232 HI-PRO / HI-PRO USB / 
HI-PRO2 

Ovladač Noahlink Nejnovější dostupná verze 
Ovladač pro bezdrátová 
sluchadla Noahlink 

Nejnovější dostupná verze 

Internetové připojení Doporučené 
Zvuková karta Stereo nebo prostorový zvuk 5.1 
Systém přehrávání 20 Hz–14 kHz (+/-5 dB), 90 dB 
Verze NOAH Poslední verze (NOAH 4.4 nebo vyšší) 

Zkontrolujte omezení NOAH pro Windows 64bitový operační systém na stránkách  
http://www.himsa.com  

TargetMatch NOAH Verze 4.4.2280 nebo vyšší 
Otometrics Otosuite 4.84.00 nebo vyšší 
Otometrics AURICAL FreeFit for REM & AURICAL HIT pro měření testovacích boxů 

 
*Slovní označení Bluetooth® je registrovaná ochranná známka, jejímž vlastníkem je společnost Bluetooth SIG, Inc. 
 
 
 
Certifikace CE udělena v roce 2019 

 
 
 
 
 
 
Výrobce: 
Sonova AG 
Laubisrütistrasse 28 
CH-8712 Stäfa 

 
 
058-0125-061 
 

Phonak Target™ 6.1 DVD  
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