
 

 

 

 

 

 

 

Návod k nastavení Phonak Target       
Nastavovací software Phonak Target™ je určen k použití kvalifikovanými poskytovateli sluchadel 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  
Vzdálená podpora Phonak*  
Phonak Target/ALPS*  
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™ (pouze RogerDirect™). 

Všechna nastavení zařízení se provádějí zde.  
 

 
 

Příprava sluchadel a funkce CROS 
iCube II / Noahlink Wireless 
Ke sluchadlům nejsou potřeba žádné kabely. Pouze vložte baterii a zapněte sluchadlo uzavřením přihrádky baterie. U 
dobíjecího sluchadla jej pouze zapněte.  
 
Poznámka: Pro nastavování CROS II nebo CROS B použijte iCube II pro 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 funkce zařízení CROS s připojenými kabely.  
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Příprava zkušebních sluchadel Phonak TrialTM

Zkušební sluchadla Phonak 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.  
 
Poznámka: Zkušební sluchadla Phonak nejsou k dispozici u sluchadel 
Phonak Virto.   
 
 
 
 
 
 
 
Vyberte požadovanou úroveň výkonu a stiskněte možnost [Pokračovat]. Po 
dokončení postupu je sluchadlo 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.  
 
U zařízení s přímou konektivitou se automaticky zobrazí zařízení dostupná 
pro párování. 
 
Poznámka: 

• Pokud není sluchadlo nalezeno, otevřete/zavř ete dvíř ka př ihrádky 
baterie nebo vypněte/zapněte dobíjecí sluchadla. Tím se nastaví 
režim párování.  

• Stiskněte tlačítko nebo multifunkční tlačítko na sluchadle, abyste 
ho označili v seznamu, pokud je k dispozici více zařízení, anebo 
abyste potvrdili stranu, na které bude klientem používané.  

• Zařízení, která byla dříve spárována, jsou nalezena jako propojený 
pár.  
 

Pro všechna nová nastavování budou nabídnuty dostupné informace o 
nastavovací návštěvě navržené na základě uživatelské úrovně klienta.  
 
Údaje audiogramu ze systému NOAH se automaticky importují do softwaru 
Phonak Target™ a budou použity k předběžným výpočtům. V samostatné 
verzi softwaru Phonak Target™ zadejte audiogram na kartě [Audiogram]. 
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Kontrola reproduktoru 
Phonak Target™ kontroluje při prvním připojení zařízení, zda 
připojený reproduktor na sluchadle RIC odpovídá parametrům zvoleným 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]. 
 
Poznámka: U sluchadel RIC lze tuto funkci použít pouze u platformy 
Belong, Marvel nebo Paradise. 
 

 
 

Kontrola akustických parametrů 
Phonak Target™ automaticky spojuje akustické parametry dohromady, 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.  
 
Zadejte kód vazby, pokud jej máte k dispozici. Tento kód je vytištěn na 
klientově koncovce Phonak vyrobené na míru. Kód vazby se automaticky 
zobrazí s individuálními akustickými parametry klienta.  

 

  

Příslušenství 
V závislosti na připojených sluchadlech může Phonak Target™ automaticky 
identifikovat připojená příslušenství během nastavovací návštěvy. 
Kompatibilní 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. 

 
 

 
Poznámka: Při přenosu dat z příslušenství se zařízení CROS automaticky odpojí. CROS se automaticky znovu připojí po 
ukončení přenosu dat.  
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Nastavování
Klikněte na možnost [Nastavování] a přejděte k položce [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]  
 
Poznámka: Test zpětné vazby nelze provádět během návštěvy při Vzdálené 
podpoře Phonak.  
 
Chcete-li výsledky testu použít k výpočtu předpokládané hodnoty RECD a 
nastavení akustických parametrů, vyberte políčko [Použít výsledek testu k 
určení pravděpodobného ventu]. Zaškrtávací okno bude dostupné, pouze 
pokud systém dokáže provádět odhad ventu.  
 
Poznámka: Ve sluchadlech Phonak Paradise je k dispozici funkce 
překročení prahu zpětné vazby, aby se ještě více zvýšila mez zisku. Chcete-
li překročit tuto hodnotu, klikněte na šipky. S dalším zvyšováním meze 
zisku se objeví fialové stínování, které určuje zvýšenou mez zisku. Červené 
stínování pak určuje oblast větší úrovně zpětné vazby a zkreslení.  
 

 
 

 
 

AudiogramDirect
AudiogramDirect představuje test in-situ v rámci softwaru Phonak Target™. 
Tento test nenahrazuje diagnostická audiologická vyšetření. Potvrďte, že 
před použitím funkce AudiogramDirect proběhl test [Zpětná vazba & test 
reálného ucha]. 
 
Pro testování mezních hodnot vzdušného vedení (AC) a nepříjemných 
úrovní hlasitosti (UCL) pomocí připojených sluchadel klikněte na možnost 
[AudiogramDirect] > [Spustit]. Měření UCL není povoleno během 
návštěvy při Vzdálené podpoře Phonak. 
 
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. 
 
Poznámka: U sluchadel Phonak Paradise není nutné provádět test [Zpětná 
vazba & test reálného ucha], aby se aktivovala funkce Auto aklimatizace. 
Chcete-li aktivovat funkci Auto aklimatizace, zaškrtněte příslušné okno. 
Určete cílový zisk a zbývající počet dní, kdy bude klient potřebovat 
dosáhnout cílového zisku.    
 

 
 
 

Zobrazení reálného času 
Na liště nabídky v horní části obrazovky klikněte na políčko [Náhled 
klienta] a přejděte k zobrazení reálného času. 
 
Zobrazení reálného času je dostupné pro všechna sluchadla jako možnost 
zobrazení nastavovací křivky v uživatelsky přívětivém rozšířeném 
zobrazení nebo na druhé obrazovce.  
 
Rozlišení parametrů funkce vylepšení srozumitelnosti řeči, zesílení, výstupu, 
funkce SoundRecover a kanálu lze snadno demonstrovat, zejména v rámci 
dodaných stereo ukázek nebo ukázek zvuků poslechového prostředí.  

 
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] k úpravě všech 
akustických automatických programů nebo [AutoSense OS (přenos dat)] 
k úpravě AutoSense OS pro účely přenosu dat.  
 
Chcete-li upravit jeden program, klikněte na program, např. [Klid], 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. Zde lze provést vlastní nastavení spouštěcího 
programu, struktury programu a programů přenosu zvuku. 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 
nástrojům pro nastavování. Každý nástroj zahrnuje specifické 
modifikátory k jemnému ladění sluchadla. 
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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 zvukové ukázky a související zesílení jsou zobrazeny v rámci 
zobrazení křivek. Ukázky 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. Funkce lze 
aktivovat, deaktivovat nebo změnit jejich sílu individuálně pro každý 
program. Viditelná jsou 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 (tj. TV Connector, Roger™, 
Phonak PartnerMic™): 

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

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

• [Manuální (s pípnutím)] – ve sluchadlech je slyšet pípnutí a 
uživatel manuálně potvrdí příjem přenášeného signálu. 
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SoundRecover2 
Individuální nastavení funkce SoundRecover2 jsou nastavena podle předcházejícího výpočtu. Toto nastavení lze jemně vyladit. 
Binaurální nastavování mezní frekvence a poměru komprese frekvence jsou rovněž vypočítány podle lepšího ucha. Následující 
postup je určen pro nastavování u dospělých. Informace k nastavování u dětí najdete samostatně v Návodu k nastavení režimu 
Junior a také v protokolu s osvědčenými postupy: Ověření nastavení u dětských uživatelů nebo funkce SoundRecover2. 
 
Funkce SoundRecover2 představuje systém komprese frekvencí s 
adaptivním chováním. Je definováno dvěma mezními frekvencemi, CT1 a 
CT2.  
 
Funkce SoundRecover2 je:  

• Ve výchozím nastavení zapnutá u sluchové ztráty na všech nebo 
na některých frekvencích, kde mezní hodnota 8 kHz představuje 
sluchovou ztrátu 45 db nebo horší.  

• Ve výchozím nastavení vypnutá při reverzní ztrátě sluchu na 
některých frekvencích (při 8 kHz ≥ o 30 dB lepší než při 3 kHz). 
 

Tam, kde je ve výchozím nastavení zapnutá, je funkce SoundRecover2 
povolená u všech programů. Lze jej deaktivovat kliknutím na okno [Povolit 
SoundRecover2]. 
 
Nastavení funkce SoundRecover2 lze zobrazit jako křivku. Stínovaná oblast 
poskytuje informace o frekvenčním rozsahu, ve kterém je systém aktivní.  

• První plná čára př edstavuje mezní frekvenci 1 (CT1) 
• Tečkovaná čára př edstavuje mezní frekvenci 2 (CT2)  
• Třetí čára př edstavuje maximální výstupní frekvenci  

 
Adaptivní komprese se použije u frekvencí ve stínované oblasti mezi 
hodnotami CT1 a CT2. Tato frekvenční oblast se zkomprimuje pouze v 
případě, že na vstupu dominuje vysokofrekvenční energie.  
 
Frekvence ve stínované oblasti mezi hodnotou CT2 a maximální 
výstupní frekvencí jsou zkomprimovány vždy. Frekvence pod hodnotou 
CT1 se nikdy nekomprimují. U frekvencí nad maximální výstupní 
frekvencí nedochází k žádnému výstupu.  
 
Chcete-li provést jemné ladění u funkce SoundRecover2, klikněte na 
možnost [Jemné ladění] > [SoundRecover2].  Změna nastavení 
kteréhokoliv posuvníku ovlivní mezní frekvence, kompresní poměr a 
maximální výstupní frekvenci.  
 
Změnou nastavení posuvníku k volbě [Slyšitelnost] zlepšíte schopnost 
rozpoznávat hlásky „s“ a „š“. 
 
Změnou nastavení posuvníku k volbě [Rozlišení] zlepšíte schopnost 
rozlišování mezi hláskami „s“ a „š“. 
 
Změnou nastavení posuvníku k volbě [Komfort] zvýšíte úroveň 
přirozenosti zvuků, například mužských hlasů, vlastního hlasu nebo 
hudby. 
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Poznámka: Při jemném ladění se doporučuje upravit nastavení 
posuvníku [Slyšitelnost/Rozlišení] nejdříve. Posuvník 
[Zřetelnost/Komfort] se resetuje při každé úpravě nastavení 
posuvníku [Slyšitelnost/Rozlišení], aby došlo k optimalizaci kvalitu 
zvuku pro zvuky nízké a střední frekvence.  
 
Ověření: 
Následující postupy ověření jsou doporučeny pro dospělé klienty. Jsou 
řazeny od dobrých po nejlepší:  
 

1. Dobré: Kontrola detekce vydáním hlásky „š“ nebo „s“ nebo 
slova „Mississippi“ naživo. Kontrola samohlásek pomocí slov 
jako „měsíc“ nebo „jméno“. 

2. Lepší: Ověřování v testovacím boxu 
3. Nejlepší: Fonémový percepční test – zejména v případě, kdy je 

třeba provést jemné ladění u dospělých s těžkou až hlubokou 
ztrátou sluchu. Další informace naleznete v uživatelské 
příručce pro fonémový percepční test. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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.  
 
Poznámka: Tato karta není u sluchadel Phonak Paradise k dispozici. 
Chcete-li upravit tiché zvuky vstupu, použijte posuvník pro snížení tichého 
šumu v [Možnosti programů]. 
 

Automatické jemné ladění
Jedná se o nástroj pro jemné ladění podle situace. Dostupné úpravy závisí 
na vyhodnocení poslechové situace uživatelem. 
 
Kroky pro jemné ladění se zobrazí před krokem, který budete realizovat. 
Podle zvoleného programu jsou předvoleny doporučené zvukové ukázky. 
 
Zvukové ukázky lze přehrát pro účely simulace poslechového prostředí.  
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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.  
 
Poznámka: Doporučení pro jemné ladění budou poskytnuty, pouze pokud 
se používá vzorec nastavení Adaptivní Phonak Digital.  
 

Záznamy údajů DataLogging 
DataLogging může poskytovat informace o poslechových prostředích, ve 
kterých se uživatel vyskytoval a jak dlouho v nich setrval. Chcete-li získat 
přístup k informacím v rámci DataLoggingu, přejděte na možnost 
[Nastavování] > [DataLogging].  

 
 

Možnosti zařízení 
Kliknutím na [Možnosti zařízení] můžete nakonfigurovat možnosti 
sluchadla, např. manuální ovládání, signály a upozornění, chování při 
spouštění či datalogging. 
 
Při připojení sluchadla lze každou konfiguraci demonstrovat na sluchadle 
prostřednictvím možnosti [Signály & upozornění]. 
 
 
Pouze pro přímou konektivitu zařízení: 

• Další nastavení, jako je konfigurace názvu zařízení s Bluetooth, 
strana a správa párování, lze nalézt kliknutím na možnost 
[Bluetooth]. 

• Při instalaci zařízení RogerDirect™ lze stav instalace zobrazit 
kliknutím na možnost [RogerDirect] v levé části obrazovky. Stav 
lze rovněž zobrazit přejetím nad ikonou sluchadla na panelu 
nástrojů.   

 
Pouze pro sluchadla Phonak Paradise: 

• Ovládání dotykem lze nakonfigurovat pod položkou [Manuální 
ovládání]. Ovládání dotykem lze využít k přijetí/ukončení 
telefonického hovoru, pozastavení/pokračování v přenosu dat a ke 
spuštění/zastavení hlasového asistenta. 

• Kliknutím na možnost [Nácvik dvojitého poklepání] se 
demonstruje dvojité poklepání. 
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Možnosti bimodálního nastavení 
Sluchadlo Phonak Naída Q Link je vhodné k nošení na protilehlé straně zvukového procesoru kochleárního implantátu (KI) od 
Advanced Bionics (AB). Sluchadlo Naída Q Link umožňuje využití některých binaurálních funkcí u kochleárního implantátu, 
včetně ovládání hlasitosti, struktury programů a přenosu dat. 
 
Po připojení sluchadla v rámci nastavovací návštěvy klienta zadejte párovací ID do softwaru Phonak Target™, aby se odemkly 
bimodální funkce u sluchadla Naída Q Link. Párovací ID je generováno nastavovacím softwarem SoundWave™ pro KI od AB. Je 
dostupné ve Zprávě o bimodálním nastavení. 
 
Klikněte na možnost [Párovací ID] a zadejte párovací ID pro daného klienta. 
V rámci nastavovací návštěvy je použit vzorec nastavení Adaptivní Phonak 
Digital Bimodal. Chcete-li změnit vzorec nastavení, zrušte zaškrtnutí políčka 
nebo změňte možnost [Základní ladění] pod položkou [Nastavování]. 
 
Chcete-li editovat nebo změnit párovací ID, klikněte na možnost [Nástroje]. 
Pod položkou [Sluchadla] klikněte na ikonu [Koš] a znovu zadejte párovací 
ID. 
 
Zadání párovacího ID nepovede k automatickému nastavení struktury 
programu, možností programů a možností zařízení. Tyto parametry je třeba u 
softwaru Phonak Target™ nastavit manuálně. Při vytváření a modifikaci 
nezbytných programů vycházejte ze struktury programů uvedené ve Zprávě o 
bimodálním nastavení, aby nastavení odpovídalo naprogramování KI. 
 
 
Úpravy a modifikace programů lze provádět v rámci možnosti [Jemné ladění]. Pro 
nastavení všech programů současně klikněte na možnost [Všechny programy]. 
Kliknutím na možnost [SoundFlow] můžete provést modifikace všech akustických 
automatických programů. Chcete-li upravit jeden program, klikněte na program v 
seznamu a upravte jej podle potřeby.  
 
Kliknutím na ikonu [+] přidáte další manuální program nebo programy přenosu zvuku.  
 
Kliknutím na kartu [Možnosti programů] přejdete k možnostem programů.  

 
Kliknutím na [Možnosti zařízení] můžete nastavit konfigurace pípání sluchadla a také 
možnosti příslušenství.  

 
Programování sluchadla nebude mít vliv na naprogramování zvukového procesoru KI. 
 
Poznámka: Zařízení ComPilot lze konfigurovat pouze pomocí nastavovacího softwaru SoundWave™ KI. Prostřednictvím 
výše popsaného párování dojde k automatickému spárování sluchadla Naída Q Link se zařízením ComPilot. Nepokoušejte 
se o připojení nebo změnu konfigurace zařízení ComPilot pomocí softwaru Phonak Target™.  
 
Návštěvu kdykoliv zavřete kliknutím na možnost [Uložit a zavřít návštěvu] v pravém horním rohu obrazovky. 
Bezdrátové připojení sluchadla Naída Q Link a KI se spustí automaticky po odpojení sluchadla od nastavovací návštěvy. 
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Ukončení nastavovací návštěvy 
Návštěvu můžete kdykoliv zavřít kliknutím na možnost [Uložit a zavřít návštěvu] v pravém horním rohu obrazovky. Zvolte 
položky, které chcete uložit. Zkušební sluchadla Phonak 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 internetových 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  

  

http://www.phonakpro.com/
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Systémové požadavky
Operační systém • Windows 10, Home/Pro/Enterprise/Education 

• Windows 8/8.1, nejnovější SP, Pro/Enterprise 
• Windows 7, nejnovější 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 1 280 x 768 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®* 
• Programovací příslušenství 
• HI-PRO se používá prostřednictvím USB portu 
• Noahlink Wireless 

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

Ovladač pro Noahlink Nejnovější dostupná verze 
Ovladač pro Noahlink 
Wireless 

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 4.4.0.2280 nebo vyšší 
Otometrics Otosuite 4.81.00 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 2020 

 
 
 
 
 

 
Výrobce: 
Sonova AG 
Laubisrütistrasse 28 
CH-8712 Stäfa 

 
 
058-0125-070 
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