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Οδηγός ρύθμι σης Phonak Target       
Το λογι σμι κό ρύθμι σης Phonak Target προορί ζεται  γι α χρήση από εξει δι κευμένους  ακοοπροσθετι στές , γι α τη 

δι αμόρφωση, τον προγραμματι σμό και  τη ρύθμι ση των ακουστι κών βαρηκοΐ ας ανάλογα με τι ς απαι τήσει ς του κάθε 

πελάτη. Αυτός ο οδηγός προσφέρει  μι α λεπτομερή ει σαγωγή γι α τη ρύθμι ση των ακουστι κών βαρηκοΐ ας με το 

Phonak Target. Επι πλέον, στην οθόνη εκκί νησης του Phonak Target, μπορεί τε να βρεί τε το στοι χεί ο [Ει δήσει ς]. 

 

Γι α τι ς παρακάτω δυνατότητες στο Phonak Target, υπάρχουν ει δι κοί  οδηγοί  ρύθμι σης (*σε επι λεγμένες χώρες): 

Junior mode  

Naída Link  

Υποστήρι ξη εξ'αποστάσεως Phonak*  

Phonak Target/ALPS*  

SoundRecover2  

TargetMatch 

Ι σορροπι στής εμβοών  

Επι βεβαίωση  
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Δομή και  πλοήγηση 

Οι  τρει ς καρτέλες [Πελάτης], [Ακουστι κά] και  [Ρύθμι ση], αλλά και  ο παραπάνω πί νακας , δι ευκολύνουν την 

πλοήγηση και  σας παρέχουν πληροφορί ες κατάστασης .  

 

Ο πί νακας εμφανί ζει  την κατάσταση ρύθμι σης , ενώ προσφέρει  και  συντομεύσει ς . 

 

Όλες οι  πληροφορί ες 

που αφορούν τους 

πελάτες , όπως 

προσωπι κά δεδομένα και  

ακοογράμματα, υπάρχουν 

σε αυτήν την καρτέλα. 

Όλα τα ακουστι κά βαρηκοΐ ας , οι  

ακουστι κές παράμετροι , τα 

τηλεχει ρι στήρι α και  άλλα αξεσουάρ 

βρί σκονται  εδώ.  

Σημείωση: Περάστε το ποντί κι  επάνω από 

το ει κονί δι ο του ακουστι κού βαρηκοΐ ας 

γι α να δεί τε περι σσότερες πληροφορί ες 

σχετι κά με την κατάσταση φόρτι σης της 

μπαταρί ας (μόνο γι α επαναφορτι ζόμενα) 

και  την άδει α χρήσης Roger. 

Από εδώ πραγματοποι ούνται  όλες οι  

ρυθμί σει ς συσκευών.  

 

 

 

Προετοι μασί α των ακουστι κών βαρηκοΐ ας και  του CROS 

iCube/iCube II/Noahlink Wireless 

Δεν χρει άζονται  καλώδι α γι α τα ακουστι κά βαρηκοΐ ας . Απλώς τοποθετήστε τη μπαταρί α και  ενεργοποι ήστε το 

ακουστι κό βαρηκοΐ ας κλεί νοντας τη μπαταρι οθήκη. Γι α επαναφορτι ζόμενα, ενεργοποι ήστε το ακουστι κό 

βαρηκοΐ ας.  

 

Γι α τη ρύθμιση του CROS II ή του CROS B, συνι στάται  να χρησιμοποι εί τε το iCube II, καθώς επι τρέπει  πι ο 

γρήγορες μικρορυθμί σει ς και  άμεση επί δει ξη στο σύστημα CROS. 

 

Το CROS II μπορεί  να ρυθμι στεί  μόνο με ακουστι κά βαρηκοΐ ας Venture. 

Το CROS B μπορεί  να ρυθμι στεί  με ακουστι κά βαρηκοΐ ας Belong™ (με εξαί ρεση τα επαναφορτι ζόμενα). 

Το CROS B-R μπορεί  να ρυθμι στεί  μόνο με ακουστι κά βαρηκοΐ ας Phonak Audéo B-R. 

NOAHlink ή HI-PRO  

Συνδέστε τα καλώδι α προγραμματι σμού στα ακουστι κά βαρηκοΐ ας 

και  τη συσκευή ρύθμι σης .  

 

Γι α ρυθμί σει ς CROS, δεν υπάρχει  δυνατότητα επί δει ξης CROS με 

συνδεδεμένα καλώδι α.  
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Προετοι μασί α των δοκι μαστι κών ακουστι κών βαρηκοΐ ας Phonak Marvel

Τα δοκι μαστι κά ακουστι κά βαρηκοΐ ας Phonak Marvel προσφέρουν τη 

δυνατότητα αλλαγής των επι πέδων απόδοσης σε μί α συσκευή. Κάντε 

κλι κ στο [Δοκι μή & Εργαλεί α], επι λέξτε το στοι χεί ο [Δοκι μαστι κά 

ακουστι κά βαρηκοΐας] και , στη συνέχει α επι λέξτε το στοι χεί ο 

[Δι αμορφώστε] γι α να ξεκι νήσετε .  

 

 

 

 

 

Επι λέξτε το επι θυμητό επί πεδο απόδοσης και  πατήστε [Συνέχει α]. 

Μόλι ς ολοκληρωθεί  η δι αδι κασί α, οι  συσκευές εί ναι  έτοι μες γι α 

ρύθμι ση σε μι α συνεδρί αση ρύθμι σης .  

 

 

 

 

 

 

Σύνδεση των ακουστι κών βαρηκοΐ ας

Ανοί ξτε τη συνεδρί αση ρύθμι σης και  επι βεβαι ώστε ότι  

εμφανί ζεται  η σωστή συσκευή ρύθμι σης. Γι α να αλλάξετε συσκευή 

ρύθμι σης, χρησι μοποι ήστε το βέλος ανάπτυξης προς τα κάτω, δί πλα 

στη συσκευή ρύθμι σης, στον πί νακα.  

 

Κάντε κλι κ στο στοι χεί ο [Σύνδεση] γι α να ξεκι νήσετε τη ρύθμι ση. 

Τα συνδεδεμένα ακουστι κά βαρηκοΐ ας θα εμφανι στούν στον πί νακα.  

 

Γι α συσκευές άμεσης συνδεσι μότητας: 

• Εμφανί ζονται  αυτόματα οι  δι αθέσι μες συσκευές γι α 

σύζευξη 

• Αν μι α συσκευή δεν βρεθεί , ανοί ξτε/κλεί σετε το πορτάκι  

μπαταρι οθήκης ή απενεργοποι ήστε/ενεργοποι ήστε τα 

επαναφορτι ζόμενα ακουστι κά βαρηκοΐ ας γι α ρύθμι ση σε 

κατάσταση σύζευξης .  

• Πατήστε το κουμπί  προγράμματος ή το κουμπί  πολλαπλών 

λει τουργι ών στο ακουστι κό βαρηκοΐ ας γι α να το 

επι σημάνετε στη λί στα, όταν υπάρχουν περι σσότερες 

δι αθέσι μες συσκευές , ή γι α να επι βεβαι ώσετε την πλευρά 

που θα αντι στοι χί σετε σε έναν πελάτη.  

• Οι  συσκευές που εί χαν ρυθμι στεί  προηγουμένως μαζί  

εμφανί ζονται  ως συζευγμένο ζευγάρι .  

 

Γι α όλες τι ς νέες ρυθμί σει ς , θα προσφέρεται  ένα προτει νόμενο 

επί πεδο εμπει ρί ας πελάτη, με βάση τι ς δι αθέσι μες πληροφορί ες 

της συνεδρί ασης ρύθμι σης .  

Τα δεδομένα του ακοογράμματος από το NOAH θα ει σάγονται  

αυτόματα στο Phonak Target και  θα λαμβάνονται  υπόψη γι α τον 

αρχι κό υπολογι σμό. Γι α ανεξάρτητη έκδοση του Phonak Target, 

ει σαγάγετε το ακοόγραμμα στην καρτέλα [Ακοόγραμμα]. 
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Έλεγχος δέκτη

Κατά την πρώτη σύνδεση συσκευών, το Phonak Target ελέγχει  αν ο 

δέκτης που εί ναι  συνδεδεμένος με τι ς συσκευές Audéo B και  Audéo 

M αντι στοι χεί  στην επι λογή που υπάρχει  στην οθόνη [Ακουστι κές 

παράμετροι ]. 

 

Αν δεν υπάρχει  αντι στοι χί α, το Phonak Target θα σας ει δοποι ήσει  

και  θα σας ζητήσει  να ελέγξετε το δέκτη. Κατόπι ν, μπορεί τε να 

αλλάξετε το δέκτη ή να αλλάξετε την επι λογή της ακουστι κής 

παραμέτρου.  

 

Γι α να εκκι νήσετε έναν επανέλεγχο του δέκτη, κάντε κλι κ στην 

επι λογή [Ελέγξτε] στην οθόνη [Ακουστι κές παράμετροι ]. 

 

 

 

 

Έλεγχος των ακουστι κών παραμέτρων 

Το Phonak Target συνδέει  αυτόματα ακουστι κές παραμέτρους μεταξύ 

τους όταν εί ναι  ί δι ες . Μπορεί τε να δεί τε, να αλλάξετε ή να 

αποσυνδέσετε τι ς ακουστι κές παραμέτρους ανά πάσα στι γμή.  

 

Κάντε κλι κ στην καρτέλα [Ακουστι κά] > [Ακουστι κές παράμετροι ]. 

Ει σαγάγετε ή επι βεβαι ώστε τι ς σωστές πληροφορί ες σύζευξης .  

 

 

 

 

 

 

Αξεσουάρ 

Ανάλογα με τα συνδεδεμένα ακουστι κά βαρηκοΐ ας , το Phonak Target 

μπορεί  να ανι χνεύει  αυτόματα τα συνδεδεμένα αξεσουάρ κατά τη 

συνεδρί αση ρύθμι σης . Τα αξεσουάρ που ανι χνεύονται  εμφανί ζονται  

στον πί νακα, δί πλα στα συνδεδεμένα ακουστι κά βαρηκοΐ ας . 

 

Τα αξεσουάρ μπορούν επί σης να επι λέγονται  με χει ροκί νητο τρόπο 

στην καρτέλα [Ακουστι κά] > [Αξεσουάρ]. 

 

 

Κατά τη δι αδι κασί α αποθήκευσης , τα αξεσουάρ αναγράφονται  στο 

παράθυρο δι αλόγου αποθήκευσης . 

 
 

 

 

Σημαντι κό: Κατά τη ροή από αξεσουάρ, το CROS θα αποσυνδέεται  αυτόματα. Το CROS θα επανασυνδεθεί  αυτόματα 

όταν δι ακοπεί  η ροή.  
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Ρύθμι ση

Κάντε κλι κ στην καρτέλα [Ρύθμι ση] γι α να έχετε πρόσβαση στο 

[Feedback και  τεστ real ear]. 

 

Το τεστ ανάδρασης μπορεί  να πραγματοποι εί ται  και  στα δύο αυτι ά 

ή σε ένα αυτί  τη φορά. Κάντε κλι κ στο στοι χεί ο [R]/[Εκκι νήστε και  

τα δύο] /[L] γι α να ξεκι νήσετε το τεστ. 

 

Γι α να χρησι μοποι ήσετε τα αποτελέσματα του τεστ γι α τον 

υπολογι σμό του προβλεπόμενου RECD και  των ρυθμί σεων ακουστι κών 

παραμέτρων, επι λέξτε το κουτάκι  ελέγχου [Χρησιμοποι ήστε το 

εκτι μημένο RECD και  vent]. Το πλαί σι ο ελέγχου θα εί ναι  

δι αθέσι μο μόνο αν το σύστημα μπορεί  να πραγματοποι ήσει  το RECD 

και  την εκτί μηση εξαερι σμού.  

 

 

 
 

AudiogramDirect

Επι βεβαι ώστε ότι  το [Feedback και  τεστ real ear] έχει  εκτελεστεί  

πρι ν από τη χρήση του AudiogramDirect. 

 

Κάντε κλι κ στο [AudiogramDirect] > [Εκκί νηση] γι α να ελέγξετε τα 

κατώφλι α ακοής και  τα UCL χρησι μοποι ώντας τα συνδεδεμένα 

ακουστι κά βαρηκοΐ ας . Γι α τα κατώφλι α επι πέδου ακοής , 

δι ατί θενται  τα [Ρυθμικός τόνος].  

 

Μπορεί τε να συγκρί νετε και  να ελέγξετε προηγούμενες δοκι μές 

ακοής κάνοντας κλι κ στο στοι χεί ο [Ι στορι κό]. 

 

Γι α να αλλάξετε τι ς προεπι λεγμένες  αντι δράσει ς μέτρησης AC και  

UCL, μεταβεί τε στο [Εκκί νηση] > [Συνεδρί αση ρύθμι σης] > 

[AudiogramDirect].  

 

 

 

 

 

 

 

Βασι κή ρύθμι ση

Μεταβεί τε στο στοι χεί ο [Βασι κή ρύθμι ση] > [Αρχι κή ρύθμι ση] αν 

απαι τούνται  ρυθμί σει ς στο Επί πεδο ανάκτησης, την Αποζημί ωση 

σύγκλι σης ή τη Συμπί εση. Οι  ρυθμί σει ς γι α το επί πεδο ανάκτησης 

και  τη συμπί εση βασί ζονται  στην εμπει ρί α της χρήσης από τον 

πελάτη και  στον επι λεγμένο τύπο ρύθμι σης .  

 

 

Ανάλογα με τα συνδεδεμένα ακουστι κά βαρηκοΐ ας , μπορεί τε να 

αποκτήσετε πρόσβαση σε πρόσθετα εργαλεί α, όπως ο [Ι σορροπιστής 

εμβοών] και  ο [Εξι σορροπι στής CROS], μέσω της καρτέλας στο κάτω 

μέρος της οθόνης .  

• Γι α να ρυθμί σετε την αναλογί α ηχηρότητας μεταξύ της 

συσκευής CROS και  του ακουστι κού βαρηκοΐ ας , κάντε κλι κ 

στο στοι χεί ο [Εξι σορροπι στής CROS].  
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Auto acclimatization

Επι βεβαι ώστε ότι  το [Feedback και  τεστ real ear] έχει  εκτελεστεί  

πρι ν από τη χρήση του Auto acclimatization.  

 

Επι λέξτε [Auto acclimatization] στο μενού "Επί πεδο ανάκτησης", 

στην καρτέλα [Αρχι κή ρύθμι ση].  

 

Κάντε κλι κ στο […] γι α να ορί σετε το Επί πεδο εκκί νησης , το Τελι κό 

επί πεδο και  τη δι άρκει α εντός της οποί ας η ανάκτηση του 

ακουστι κού βαρηκοΐ ας αυξάνεται  αυτόματα στο ρυθμι σμένο Τελι κό 

επί πεδο. 

 

 

 

Προβολή σε πραγματι κό χρόνο 

Κάντε κλι κ στην [Όψη πελάτη] γι α να μεταβεί τε στην Προβολή σε 

πραγματι κό χρόνο. 

 

Η Προβολή σε πραγματι κό χρόνο εί ναι  δι αθέσι μη γι α όλα τα 

ακουστι κά βαρηκοΐ ας , ως μι α επι λογή παρουσί ασης καμπυλών 

ρύθμι σης, σε μι α μεγάλη προβολή φι λι κή γι α τον πελάτη ή σε μι α 

δεύτερη οθόνη.  

 

Η επί δει ξη γι α βελτι ώσει ς στην κατανόηση ομι λί ας , την ανάκτηση, 

την έξοδο, το SoundRecover και  την ανάλυση καναλι ών μπορούν να 

γί νει  με ευκολί α, ει δι κά με τα παρεχόμενα δεί γματα ήχου stereo ή 

ήχου surround.  

 

Μι κρορυθμί σει ς

Η αρι στερή πλευρά της οθόνης [Μικρορυθμί σει ς] χρησι μοποι εί ται  

γι α το χει ρι σμό των προγραμμάτων.  

 

Κάντε κλι κ στο στοι χεί ο [Όλα τα προγράμματα] γι α να ρυθμί σετε 

ταυτόχρονα όλα τα προγράμματα.  

Κάντε κλι κ στο στοι χεί ο [AutoSense OS 3.0] γι α να τροποποι ήσετε 

όλα τα ακουστι κά αυτόματα προγράμματα ή στο στοι χεί ο [AutoSense 

OS 3.0 (streaming)] γι α να τροποποι ήσετε το AutoSense OS γι α ροή.  

 

Γι α να τροποποι ήσετε ένα μόνο πρόγραμμα, κάντε κλι κ στο 

πρόγραμμα, π.χ. [Ήρεμη κατάσταση], στη λί στα και  ρυθμί στε το 

ανάλογα με τι ς ανάγκες σας .  

 

Κάντε κλι κ στο ει κονί δι ο [+] γι α να προσθέσετε ένα επι πλέον 

χει ροκί νητο πρόγραμμα.  

 

Μπορεί τε να δι αχει ρι στεί τε τα προγράμματα κάνοντας κλι κ στο 

στοι χεί ο [Δι αχει ρι στής προγράμματος] πάνω από τα 

Οι  καρτέλες  στο κάτω μέρος της οθόνης σάς προσφέρουν 

πρόσβαση στα εργαλεί α ρύθμι σης. Κάθε εργαλεί ο προσφέρει  

συγκεκρι μένους  τροποποι ητές  γι α την πραγματοποί ηση 

μι κρορυθμί σεων στο ακουστι κό βαρηκοΐ ας . 

 

 

 

προγράμματα. Έτσι  θα μπορέσετε να κάνετε επι πλέον ρυθμί σει ς 

προγραμμάτων. Η λει τουργί α αναί ρεσης/επανάληψης βρί σκεται  στη 

γραμμή του μενού, στην κορυφή της οθόνης , και  μπορεί  να  

 

 

χρησι μοποι ηθεί  γι α αναί ρεση ή επανάληψη 

βημάτων στην οθόνη με τι ς μι κρορυθμί σει ς . 
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Ανάκτηση & MPO

Επι λέξτε τι μές ανάκτησης με το δρομέα του ποντι κι ού γι α να τι ς 

ρυθμί σετε. Οι  τι μές ανάκτησης εί ναι  ρυθμι ζόμενες γι α απαλούς, 

μέτρι ους και  δυνατούς ήχους ει σόδου. Το βέλτι στο εύρος 

εφαρμογής εί ναι  δι αθέσι μο αν οι  επι μέρους τι μές UCL έχουν 

καταχωρηθεί  στο ακοόγραμμα του πελάτη.  

 

Γι α να τροποποι ήσετε το MPO ταυτόχρονα σε όλα τα κανάλι α, κάντε 

κλι κ στο στοι χεί ο [MPO] που εμφανί ζεται  στα αρι στερά, δί πλα από 

τι ς τι μές MPO. Η συνολι κή ανάκτηση μπορεί  να αλλάξει  κάνοντας 

κλι κ στο στοι χεί ο [Ανάκτηση]. 

 

Η αναλογί α συμπί εσης κάθε καναλι ού εμφανί ζεται  στη σει ρά που 

βρί σκεται  ακρι βώς από κάτω από τι ς τι μές ανάκτησης . 

 

Audibility fine tuning

Τα επι λέξι μα δεί γματα ήχου και  η σχετι κή ανάκτηση εμφανί ζονται  

στην παρουσί αση καμπυλών. Υπάρχει  δυνατότητα αναπαραγωγής των 

δει γμάτων ήχου, γι α προσομοί ωση ενός συγκεκρι μένου 

περι βάλλοντος ακρόασης .  

 

Οι  τι μές ανάκτησης εμφανί ζονται  γι α απαλούς, μέτρι ους και  

δυνατούς ήχους ει σόδου. Οι  ρυθμί σει ς επηρεάζουν μόνο επί πεδα 

ανάκτησης και  συχνότητες που σχετί ζονται  με την ενί σχυση της 

ακουστι κότητας των επι λεγμένων ερεθι σμάτων, τα οποί α 

υποδει κνύονται  από τους δι αφορετι κούς τόνους κόκκι νου/δεξί  και  

μπλε/αρι στερό. 

  

Επι λογές προγράμματος

Οι  επι λογές προγράμματος μπορούν να ρυθμί ζονται  από τι ς 

προεπι λεγμένες ρυθμί σει ς . Οι  τρέχουσες ρυθμί σει ς τοποθετούνται  

σε κλί μακες με αρί θμηση από το 0 έως το 20. Επι πλέον, οι  

δι αθέσι μες τι μές εύρους σε κάθε κλί μακα εί ναι  ορατές και  

εξαρτώνται  από το επί πεδο απόδοσης . 
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Γι α ακουστι κά βαρηκοΐ ας άμεσης συνδεσι μότητας , μπορούν να 

τροποποι ούνται  οι  προεπι λεγμένες αντι δράσει ς εναλλαγής γι α 

πρόσβαση στη λει τουργί α ροής (π.χ. TV Connector, Roger™, Phonak 

PartnerMic™): 

• [Αυτόματο] - τα ακουστι κά βαρηκοΐ ας θα πραγματοποι ούν 

αυτόματα εναλλαγή και  θα λαμβάνουν ένα σήμα ροής 

(προεπι λογή). 

• [Χει ροκί νητο (με μπι μπ)] - ακούγεται  ένα μπι π στα ακουστι κά 

βαρηκοΐ ας και  ο πελάτης επι λέγει  με χει ροκί νητο τρόπο να 

λάβει  το σήμα ροής. 

• [Χει ροκί νητο ] – δεν ακούγεται  μπι π και  το πρόγραμμα 

προστί θεται  ως τελευταί ο πρόγραμμα. 

• Οι  αντι δράσει ς αυτές εί ναι  δι αθέσι μες γι α TV Connector, 

Roger και  Phonak PartnerMic.  

 

 

SoundRecover2/SoundRecover

Μπορεί τε να πραγματοποι ήσετε μι κρορυθμί σει ς στι ς μεμονωμένες ρυθμί σει ς του SoundRecover, οι  οποί ες έχουν 

ρυθμι στεί  με τον αρχι κό υπολογι σμό. Γι α εφαρμογές δι πλής ρύθμι σης , η συχνότητα αποκοπής και  η αναλογί α 

συμπί εσης συχνότητας υπολογί ζονται  με βάση το καλό σας αυτί .  

 

Ελέγξτε τι ς ρυθμί σει ς του SoundRecover αν πρόκει ται  να ρυθμί σετε ταυτόχρονα μη συμβατά ακουστι κά βαρηκοΐ ας 

σε μί α συνεδρί αση.  

 

SoundRecover2 

Ρυθμί στε την ι σχύ του SoundRecover2 σύμφωνα με τι ς προτι μήσει ς 

των πελατών σας γι α την Ακουστι κότητα ή τη Δι ακρι τι κότητα. 

 

Η Ακουστι κότητα κάνει  τους ήχους υψηλής συχνότητας να 

ακούγονται  περι σσότερο, καθώς μετατοπί ζονται  στην περι οχή 

καλύτερης χαμηλής συχνότητας . Η Δι ακρι τι κότητα αυξάνει  τη 

δι αφοροποί ηση των ήχων υψηλής συχνότητας όπως τα γράμματα Σ και  

Ζ. 

 

Ανάλογα με τι ς ρυθμί σει ς γι α την Ακουστι κότητα και  τη 

Δι ακρι τι κότητα , προσαρμόστε τι ς ρυθμί σει ς γι α τη Σαφήνει α και  

την Άνεση. 

 

Η Άνεση κάνει  τους ήχους όπως οι  αρσενι κές φωνές, η δι κή τους 

φωνή ή η μουσι κή να ακούγονται  πι ο φυσι κοί . Η Σαφήνει α 

προσαρμόζει  την ακουστι κότητα και  τη δι ακρι τι κότητα των ήχων 

υψηλής συχνότητας αν ακούγονται  αλλοι ωμένοι .  

 

SoundRecover 

Μπορεί τε να αυξήσετε ή να μει ώσετε την ι σχύ της συμπί εσης 

συχνότητας όπως επι θυμεί τε γι α να βελτι ώσετε την κατανόηση 

ομι λί ας , την ακουστι κότητα και  την ποι ότητα του ήχου.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Phonak Target 6.2 | Οδηγός ρύθμι σης Phonak Target 9 

Μπορεί τε να επεκτεί νετε το εργαλεί ο ρύθμι σης του SoundRecover 

γι α να προσαρμόσετε ανεξάρτητα τη συχνότητα αποκοπής και  την 

αναλογί α συμπί εσης . Γι α να γί νει  αυτό, κάντε κλι κ στην [Εμφάνι ση 

των παρατεταμένων εργαλείων]. 

 

 

 

 

 

TK/ανάκτηση 35 dB 

Η ενί σχυση των πολύ απαλών ήχων ει σόδου (G35) μπορεί  να 

ρυθμι στεί . Η αύξηση ανάκτησης των πολύ απαλών ήχων ει σόδου 

χαμηλώνει  το σημεί ο καμπής (TK) και  αντί στροφα. 

 

Επι λέξτε τι ς τι μές με το δρομέα γι α να τι ς ρυθμί σετε. Κάτω από 

τι ς τι μές ανάκτησης, εμφανί ζονται  οι  τι μές TK γι α κάθε κανάλι . Η 

καμπύλη ανάκτησης/εξόδου γι α πολύ απαλούς ήχους εμφανί ζεται  

στην παρουσί αση καμπυλών.  

 

 

 

Αυτόματες μι κρορυθμί σει ς

Αυτό εί ναι  ένα εργαλεί ο γι α μι κρορυθμί σει ς που βασί ζονται  στην 

εκάστοτε κατάσταση. Οι  δι αθέσι μες ρυθμί σει ς εξαρτώνται  από την 

αξι ολόγηση του πελάτη και  την κατάσταση του ήχου. 

 

Τα βήματα γι α τι ς μι κρορυθμί σει ς εμφανί ζονται  με σαφήνει α πρι ν 

από την εφαρμογή της ενέργει ας . Ανάλογα με το επι λεγμένο 

πρόγραμμα, προεπι λέγεται  ένα συνι στώμενο δεί γμα ήχου. 

 

Υπάρχει  δυνατότητα αναπαραγωγής των δει γμάτων ήχου γι α 

προσομοί ωση ενός περι βάλλοντος  ακρόασης .  

 

 

Αποτελέσματα του Τεστ Αντί ληψης  Φωνήματος

Τα αποτελέσματα ενός προηγούμενου Τεστ Αντί ληψης Φωνήματος 

μπορούν να προβληθούν και  να εφαρμοστούν γι α τη βελτί ωση της 

ρύθμι σης. Η οθόνη [Αποτελέσματα PPT] εί ναι  προσβάσι μη μόνο αν 

υπάρχουν δι αθέσι μα συμβατά αποτελέσματα τεστ στη λί στα 

συνεδρί ασης NOAH.  

 

Σημεί ωση: Οι  συστάσει ς γι α τι ς μι κρορυθμί σει ς θα παρέχονται  

μόνο αν χρησι μοποι εί ται  ο τύπος ρύθμι σης Adaptive Phonak Digital.  
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Επι λογές συσκευής

Επι λέγοντας το στοι χεί ο [Επι λογές συσκευής], μπορεί τε να 

δι αμορφώσετε τι ς επι λογές του ακουστι κού βαρηκοΐ ας , όπως τι ς 

αντι δράσει ς του κουμπι ού προγράμματος ή του κουμπι ού πολλαπλών 

λει τουργι ών, τα σήματα και  προει δοποι ήσει ς , τι ς αντι δράσει ς 

εκκί νησης ή το DataLogging. 

 

 

 

 

 

Γι α συσκευές άμεσης συνδεσι μότητας: 

• Μπορεί τε να βρεί τε επι πλέον ρυθμί σει ς , όπως δι αμόρφωση 

του ονόματος Bluetooth, ρυθμί σει ς πλευράς και  δι αχεί ρι σης 

συζεύξεων, κάνοντας κλι κ στην καρτέλα [Bluetooth]. 

 

 

 
 

Ολοκλήρωση της συνεδρί ασης  ρύθμι σης 

Μπορεί τε να κλεί σετε ανά πάσα στι γμή τη συνεδρί αση κάνοντας κλι κ στο στοι χεί ο [Αποθηκεύστε & κλεί στε τη 

συνεδρί αση] στην επάνω δεξι ά γωνί α της οθόνης . Επι λέξτε τα εί δη γι α αποθήκευση. Η προεπι λογή γι α τα 

δοκι μαστι κά ακουστι κά βαρηκοΐ ας Phonak Marvel θα ορί ζεται  αυτόματα στη μέγι στη δοκι μαστι κή περί οδο των 6 

εβδομάδων.  

 

Το κανονι κό παράθυρο δι αλόγου αποθήκευσης θα επι βεβαι ώνει  την 

επι τυχημένη αποθήκευση των ακουστι κών βαρηκοΐ ας και  των 

αξεσουάρ. 

 

Μετά την αποθήκευση, το Phonak Target θα σας οδηγήσει  στην οθόνη 

εκκί νησης.  

 

Αν εργάζεστε με NOAH, μπορεί τε να επι στρέψετε στο NOAH 

κάνοντας κλι κ στο στοι χεί ο [Επι στροφή στο Noah], στην επάνω 

δεξι ά γωνί α της οθόνης εκκί νησης . 
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Πληροφορί ες και  περι γραφή συμβόλων

 

 

Με το σύμβολο CE, η Sonova AG επι βεβαι ώνει  ότι  αυτό το προϊ όν της πληροί  τι ς απαι τήσει ς της 

οδηγί ας 93/42/ΕΟΚ περί  των ι ατροτεχνολογι κών προϊ όντων. Οι  αρι θμοί  μετά το σύμβολο CE 

αντι στοι χούν στον κωδι κό των πι στοποι ημένων φορέων που γνωμοδότησαν στο πλαί σι ο της παραπάνω 

οδηγί ας .  

 

 

 

Υποδει κνύει  τον κατασκευαστή του ι ατροτεχνολογι κού προϊ όντος , όπως ορί ζεται  στην Οδηγί α 

93/42/ΕΟΚ. 

 

 

 

Υποδει κνύει  τον αρι θμό καταλόγου του κατασκευαστή, ώστε να εί ναι  δυνατή η ταυτοποί ηση μι ας 

συγκεκρι μένης ι ατρι κής συσκευής.  

 

 

 

Συμβουλευτεί τε τι ς οδηγί ες χρήσης . Μπορεί τε να βρεί τε οδηγί ες στον ι στότοπο www.phonakpro.com.  

 

Παρέχει  επι πλέον δι ευκρι νί σει ς  γι α ένα χαρακτηρι στι κό ή μι α λει τουργί α και  επι σημαί νει  την 

εφαρμογή σχετι κών πληροφορι ών ρύθμι σης 

 

Υποδει κνύει  έναν περι ορι σμό στη λει τουργι κότητα που ενδέχεται  να επηρεάσει  την εμπει ρί α του 

τελι κού χρήστη ή επι σημαί νει  σημαντι κές πληροφορί ες που πρέπει  να λάβετε υπόψη  

  

http://www.phonakpro.com/


 

 Phonak Target 6.2 | Οδηγός ρύθμι σης Phonak Target 12 

Απαι τήσει ς  συστήματος

Λει τουργι κό σύστημα • Windows 10, Home/Pro/Enterprise 

• Windows 8/8.1, το πι ο πρόσφατο SP, Pro/Enterprise 

• Windows 7, το πι ο πρόσφατο SP, Home/ 

Professional/Business/Enterprise/Ultimate 

Επεξεργαστής Intel Core ή μεγαλύτερης απόδοσης 

RAM 4 GB ή περι σσότερα 

Χώρος στο σκληρό δί σκο 3 GB ή περι σσότερα 

Ανάλυση οθόνης 1280 x 1024 pixel ή μεγαλύτερη 

Κάρτα γραφικών 16 εκατ. (24 bit) χρώματα οθόνης και  άνω 

Μονάδα DVD 

Σει ρι ακή θύρα COM Μόνο αν χρησι μοποι εί ται  το RS-232 HI-PRO 

Θύρες USB 

Μί α γι α κάθε χρήση 

 

 

• Ασύρματος προσαρμογέας με τεχνολογί α Bluetooth®* 

• Προγραμματι σμός εξαρτήματος 

• HI-PRO αν χρησι μοποι εί ται  μέσω θύρας USB 

• Noahlink Wireless 

Δι επαφές 

προγραμματι σμού 
Noahlink Wireless/iCube II/iCube/NOAHlink/RS-232 HI-PRO/HI-PRO USB/ 

HI-PRO2 

Πρόγραμμα οδήγησης 

Noahlink 

Η πι ο πρόσφατη δι αθέσι μη έκδοση 

Πρόγραμμα οδήγησης 

Noahlink Wireless 

Η πι ο πρόσφατη δι αθέσι μη έκδοση 

Σύνδεση στο δι αδί κτυο Συνι στώμενες 

Κάρτα ήχου Stereo ή surround 5.1 

Σύστημα αναπαραγωγής 20 Hz – 14 kHz (+/- 5 dB), 90 dB 

Έκδοση NOAH Η πι ο πρόσφατη έκδοση (NOAH 4.4 και  άνω) 

Ελέγξτε τους περι ορι σμούς γι α το NOAH γι α λει τουργι κά συστήματα 

Windows 64 bit στη δι εύθυνση  

http://www.himsa.com  

TargetMatch Έκδοση NOAH 4.4.2280 και  άνω 

Otometrics Otosuite 4.84.00 και  άνω 

Otometrics AURICAL FreeFit γι α REM & AURICAL HIT γι α μετρήσει ς test box 

 

*Το λεκτι κό σήμα Bluetooth® εί ναι  εμπορι κό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG. Inc. 

 

Επι κόλληση σήματος CE το 2020 

 

 

 

 

 

Κατασκευαστής: 

Sonova AG 

Laubisrütistrasse 28 

CH-8712 Stäfa 

 

058-0125-062 

 

Phonak Target 6.2 DVD  
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