ReSound LiNX 3D
anpassningsguide
En guide för audionomer

Smart Launcher
Både ReSound Aventa 3.11 och ReSound Smart Fit 1.0 ingår i samma
programinstallation. Smart Launcher detekterar både ReSound LiNX 3D och äldre
hörapparatmodeller och hämtar sedan lämplig programvara för att anslutna
hörapparaten.
1. Sätt i batteri och stäng batteriluckan på hörapparaterna som ska programmeras.
2. Klicka på ”Anslut” överst till höger på startsidan.
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Första anpassningen med
ReSound Smart Fit 1.0

Val av hörapparater

TM

Hörapparaterna visas i fönsterområdet ”Välj hörapparater”.
1. När hörapparaterna har identifierats markerar du dem genom att klicka i kryssrutan till
vänster.
2. Tilldela hörapparaterna till höger och vänster öra genom att välja motsvarande knapp
för höger och vänster. Vi rekommenderar att en ljudsignal sänds till hörapparaten
för att bekräfta att hörapparaten som angetts i programmet också är den som ska
anpassas och på korrekt sida.
3. Fortsätt i den nedre vänstra delen av skärmen när hörapparaterna har valts och
tilldelats.

Denna anpassningsguide beskriver anpassning av ReSound LiNX 3D trådlösa
hörapparater med ReSound Smart Fit 1.0. Som exempel utförs trådlös binaural
anpassning av ReSound LiNX 3D 962. Observera att vissa funktioner som beskrivs i
denna anpassningsguide inte används vid anpassning av ReSound LiNX 3D 7 och 5
serierna.
Anpassningsprogrammet ReSound Smart Fit 1.0 fungerar med alla ReSound LiNX
3D hörapparater.
Innan anslutning till ReSound Smart Fit
ReSound hörapparater behöver nya batterier till anpassningen. Ta bort plastremsan från batterierna
och vänta 2 minuter för att aktivera batterierna.
• Trådlös anpassning: Anslut Noahlink Wireless/Airlink2 till USB-porten på datorn efter installation
av anpassningsprogrammet och invänta meddelandet om att ny maskinvara har hittats. Starta
sedan ReSound Smart Fit.
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• Kabelansluten anpassning: Kontrollera att programmeringsinterfacet (Speedlink, Hi-PRO USB eller
NOAHlink) är anslutet till datorn innan ReSound Smart Fit startas.
Starta ReSound Smart Fit. Vid ny anpassning startar ReSound Smart Fit med Smart Launcher.
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Anslutning – arbetsflöde

4. Verifiera anslutna hörapparater. Klicka på ”Fortsätt” för att gå vidare till skärmen
Patient Profil eller välj att parkoppla trådösa tillbehör genom att klicka på ”Tillbehör”.

När hörapparaterna har valts börjar anslutningsprocessen.
1. Välj konfiguration för hörapparaterna
Klicka på ”Fortsätt” på varje skärm för att komma vidare till nästa skärm.
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2. Ange hörapparaternas fysiska egenskaper.

Skärmen Patient Profil
1. Ange Patientens erfarenhetsnivå.
2. Ange program för initial anpassning
3. Klicka på knappen ”Anpassa Hörapparat(er)” i det nedre högra hörnet för att öppna
skärmen ”Anpassning”.
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3. Kalibrera hörapparaterna för att aktivera DFS Ultra II.
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Observera fliken ReSound Assist i det andra navigeringsfältet, direkt under det övre
röda navigeringsfältet. Den nya fjärrtjänsten aktiveras på fliken ”Assist” på skärmen
Patient.
För att en patient ska kunna använda ReSound Assist måste funktionen aktiveras vid
anpassningstillfället för att funktionen ska förbli aktiverad i hörapparaten.

Parkoppling av trådlösa tillbehör

Skärmen Anpassning

I det sista steget av anslutningsprocessen kan skärmen Tillbehör visas. Skärmen kan
även nås i den nedre delen av anpassningsfönstret och via fliken Tillbehör i Hörapparatnavigeringen.

På skärmen Anpassning kan förstärkning och avancerade funktioner som tex
MiljöOptimering II justeras.
1. På skärmen Anpassning finns även åtkomst till hörapparaternas inställningar. Flikarna
under det röda navigeringsfältet ger åtkomst till dessa verktyg.

1. Klicka på ”Lägg till” under tillbehöret som ska parkopplas.

2. Ytterligare verktyg och funktioner finns i menyn överst till höger.
3. Programmen listas på programflikarna. Välj ett annat program genom att klicka på
pilen för att visa tillgängliga program. Klicka på ”+” för att lägga till ytterligare program.
Programverktygen finns på fliken längst till höger.
4. Klicka på knappen ”Spara” för att spara anpassningen till hörapparater och databasen.
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5. Trådlösa tillbehör kan parkopplas både i och utanför anpassningsprogrammet.
Parkoppla tillbehör direkt i programmet genom att välja ”Parkoppla Tillbehör” för
att visa tillbehörsskärmen. Kontrollera att tillbehöret är laddat och påslaget innan
parkoppling sker.
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2. När sökfönstret visas trycker du in tillbehörets parkopplingsknapp med ett spetsigt
föremål, t.ex. en pennspets eller ett gem. Följ instruktionen för parkoppling som visas.
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3. När tillbehöret har parkopplats visas bilden på tillbehöret i färg med knappen
”Ta bort” under.
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Avancerade Inställningar
Avancerade inställningar är beroende av program. Standardinställningarna kan ändras via
en dropplista eller genom att dra skjutreglaget till önskat värde. Standardinställningarna är
baserade på den programmiljö som valts på programfliken.

Samtliga tillgängliga
funktioner för
den anslutna
hörapparaten kan
visas genom att
bläddra nedåt eller
genom att dra upp
den nedre delen av
skärmen Avancerade
Inställningar.

Riktverkan
Observera
informationsikonerna
för en kort förklaring
av motsvarande
funktion. Viss
informationstext är
klickbar och länkar
direkt till en detaljerad
förklaring och video.

Binaural Riktverkan III: använder ReSound 2,4 GHz trådlös teknik mellan hörapparaterna för
att dynamiskt välja optimal mikrofonrespons för ljudmiljön. Möjliga konfigurationer blir bilateral
rundupptagande, bilateral riktverkan eller en asymmetrisk rundupptagande och riktverkansrespons,
beroende på röstanalys och brusdetektering från båda hörapparaterna. Sammantaget ger det en optimal
kombination av taluppfattning i bullriga miljöer och en naturligare uppfattning av omgivningen.
Natural Riktverkan II: Fokusöra (riktverkan) och Monitoröra (omni) baseras på audiogram och eventuell
tillgänglig röstaudiometri.
Avancerad Omni: En rundupptagande algoritm som försöker efterlikna det mänskliga örats
ljudåtergivning och bevarar rumsupplevelsen för lättare lokalisering av ljudkällor.
Soft Switching: aktiverar och inaktiverar Automatisk Inzoomning/Inzoomad Adaptiv Riktverkan
beroende på ljudmiljön. Responsen kan vara antingen rundupptagande eller riktad beroende på om brus
förekommer och röstriktningen i ljudmiljön.
Automatisk Inzoomning: Adaptiv Riktverkan reglerar automatiskt bredden på ljudupptagningsområdet
beroende på omgivningens akustik.

SSP: Andel riktverkan
Alla riktverkansprogram har både rundupptagande och riktverkande signalbehandling över frekvensspektrat.
Inställningen bestämmer graden av riktverkan från hörapparaterna. Directional Mix (Andel riktverkan)
tillämpar rundupptagande bearbetning under en viss gränsfrekvens/// och riktverkansbearbetning ovanför
motsvarande frekvensen. Standardinställningen är beroende av vald hörapparatsmodell och graden av
hörselnedsättning vid låga frekvenser. Om patienten fortfarande har svårt att höra i bullriga miljöer kan det
hjälpa att öka andelen riktverkan genom att flytta gränsfrekvensen.

DFS Ultra II
Denna funktion minskar återkoppling. Funktionen aktiveras när hörapparaterna har kalibrerats för DFS
Ultra. Standardinställningen är Mild. Öka inställningen (Måttlig eller Stark ) om återkoppling förekommer
ofta. Inställningen Musikläge är en Mild inställning som i regel används i program för musiklyssning eller när
patient upplever återkoppling från vissa toner (t.ex. från ett musikinstrument).

Noise Tracker II
Noise Tracker II brusreducering använder spektral subraktionsteknik för att nå in mellan ord och stavelser
i bullriga miljöer. Inställningen Per Miljö kan spara anpassade inställningar för brusreducering i sju olika
ljudmiljöer. Följande ljudmiljöer finns: Tyst, Svagt tal, Starkt tal, Tal i svagt brus, Tal i starkt brus, Svagt
brus och Starkt brus. Klassificering av miljöer pågår kontinuerligt och bevakar så att inställningarna
överensstämmer med mer än en ljudmiljö. Om en patient rapporterar specifika problem som t.ex.
svårigheter att höra konversationer i restauranger kan audionomen öka inställningen för Noise Tracker
II enbart för restauranglika miljöer, som tal i svagt brus eller tal i starkt brus. Detta bibehåller samtidigt
inställningen för andra ljudmiljöer, vilket möjliggör en högre grad av anpassningsprecision och personlig
anpassning. Alternativt kan inställningarna Mild, Måttlig och Stark Noise Tracker II tillämpa samma grad av
brusreducering för alla ljudmiljöer när buller/brus förekommer.

Wind Guard (Vindbrusreduktion)

Miljöoptimering II

Wind Guard tillämpar brusreducering i blåsiga förhållanden. Förvald inställning är Av. Om patienten upplever
för mycket vindbrus ska inställningen ökas till en högre nivå. Om patienten upplever att hörapparaten ibland
blir helt tyst i utomhusmiljöer ska inställningen minskas till en mildare nivå.

Miljöoptimering gör det möjligt att ange specifika inställningar för förstärkning och NoiseTracker II för upp
till sju olika ljudmiljöer. Detta säkerställer att patienten får optimal förstärkning och brusreducering om/
när den akustiska miljön förändras. Klassificering pågår kontinuerligt om ljudmiljön har egenskaper som
överensstämmer med mer än en ljudmiljö. Med binauralt anpassade trådlösa hörapparater optimerar
och synkroniserar hörapparaterna inställningarna för Miljöoptimering II för binaural anpassning. Om en
patient upplever svårigheter i en viss typ av ljudmiljö, justerar du skjutreglagen för att ange miljöspecifika
förstärkningsinställningar och brusreducering så att användaren inte behöver byta program manuellt.

Auto DFS
Auto DFS är en inställning för återkopplingsreducering som aktiveras automatiskt innan hörapparaten har
kalibrerats för DFS Ultra II. När DFS Ultra II väl har kalibrerats blir denna inställning nedtonad (inaktiverad)
och kan inte aktiveras förrän hörapparaten har återställts till fabriksinställningarna. Auto DFS är avsett för
användning när en patient inte har möjlighet att besöka kliniken för anpassning och hörapparaten skickas
direkt från audionomen. Funktionen kan stängas av om audionomen anser att patienten inte behöver
återkopplingsreducering, framför allt vid låga förstärkningsnivåer. Funktionen tillämpar en enklare form av
återkopplingsreducering, men eftersom inställningen inte har kalibrerats för patientens öra kan det hända att
den inte kontrollerar återkoppling lika effektivt som inställningen Mild i DFS Ultra II.

Sound Shaper
Sound Shaper tillämpar proportionell frekvenskomprimering på anpassningen. Högre frekvenser sänks till
ett mer användbart eller hörbart omfång för patienten. Eftersom kriterierna för frekvenskomprimering är
beroende av många olika faktorer är standardinställningen Off. Om audionomen däremot anser att patienten
kan gynnas av frekvenskomprimering, när det gäller fortsatta svårigheter med taluppfattning, eller tidigare
framgång med frekvenskomprimeringsfunktioner, kan Sound Shaper aktiveras.

Förstärkning av låga frekvenser
Om en patient som använder en tidigare anpassad UP-hörapparat anser att ljudet inte är tillräckligt fylligt
eller högt, är Low Frequency Boost ett snabbt sätt att öka förstärkningen av låga frekvenser från 250 –
1000 Hz.

Utföra uppföljande anpassning (återbesök) med
ReSound Smart Fit 1.0

Uppgradera en patient med äldre
hörapparatmodeller till ReSound LiNX 3D

Innan anslutning till ReSound Smart Fit

ReSound Aventa 3.11

ReSound hörapparater kräver färska batterier vid anpassning. Ta bort tejpen från batterierna för att aktivera
dem. Vänta två minuter för bästa resultat.

Om patientens hörapparat(er) redan har anpassats i ReSound Aventa, startar ReSound
Aventa 3.11 när du startar en ny anpassningssession.

• Trådlös anpassning: Om inte gjort tidigare, anslut Noahlink Wireless till USB-porten på datorn med
anpassningsprogrammet och invänta meddelandet om att ny maskinvara har hittats. Starta sedan
ReSound Smart Fit. Noahlink Wireless kan inte ansluta till hörapparater som har aktiva anslutningar till
smarta enheter via Bluetooth. Kontrollera att hörapparaterna inte har någon aktiv Bluetooth-anslutning
till någon annan apparat. Be patienten stänga av telefonen eller Bluetooth under besöket. Om en aktiv
Bluetooth-anslutning detekteras, visar ReSound Smart Fit ett meddelande om att bryta anslutningen till
enheten (stänga av bluetooth) för att inte störa den trådlösa anpassningen i Smart Fit.

1. Klicka på knappen ”Go to Smart Fit” i navigeringsfältet till vänster för att avsluta
ReSound Aventa och gå till Smart Fit Launcher.
2. Följ anvisningarna i avsnittet ”Första anpassningen” i denna guide
ReSound LiNX 3D hörapparater kan inte anpassas med anpassningsprogrammet
ReSound Aventa.

• Kabelansluten anpassning: Kontrollera att programmeringsinterface (Speedlink, Hi-PRO USB eller
NOAHlink) är anslutet till datorn innan ReSound Smart Fit startas.
Starta ReSound Smart Fit. Vid återbesök startas det program som användes till första anpassningen.
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Obs! Överför inställningarna från en gammal anpassning till ReSound LiNX 3D
anpassning genom att välja ”Använd session” på skärmen ”Anpassningsdata matchar
inte” i arbetsflödet. Starta en ny anpassning genom att välja ”Återställ till initial
anpassning”.

Byta ut en av hörapparaterna i en
binaural anpassning
Anslutning vid återbesök
När patientens hörapparater ansluts vid ett återbesök, visas senast sparade session
när programmet startats. Beroende på programmets inställningar öppnas sessionen
antingen med fönstret Patient Profil eller Förstärkningsjusteringar.
1. Sätt i batteri och stäng batteriluckan på hörapparaterna som ska programmeras.
2. Välj önskat interface och välj ”Anslut” i sidofältet.
3. Hörapparaterna visas i fönsterområdet ”Välj Hörapparater”. När hörapparaten som
ska programmeras har identifierats markerar du den genom att klicka i kryssrutan till
vänster.
4. Den hörapparat som redan har programmerats för patienten kommer redan att vara
tilldelad höger eller vänster sida. När den andra hörapparaten markeras tilldelas den
automatiskt motsatt sida. Vi rekommenderar att en ljudsignal sänds till hörapparaten
för att bekräfta att hörapparaten som angetts i programmet är den som ska anpassas
och på rätt sida.
5. Fortsätt i den nedre vänstra delen av skärmen när hörapparaterna har valts och
tilldelats.
6. Fortsätt med arbetsflödet och följ stegen i avsnittet ”Första anpassningen” i den här
guiden.
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Obs! Överför inställningarna från en session till en ny hörapparat genom att välja
”Använd Session” på skärmen ”Anpassningsdata matchar inte” i arbetsflödet. Starta
en ny anpassning genom att välja ”Återställ till Initial anpassning”.

Allting vi gör kretsar kring människor med
nedsatt hörsel. Tillsammans kan vi skapa en
värld där människor med hörselnedsättning
kan vänja sig vid en tillvaro med hörapparater
och samtidigt hjälpa dem känna sig
engagerade, anslutna och i kontroll. ReSound®
gör det möjligt för människor att höra mer,
göra mer och uppleva mer än de någonsin
trodde var möjligt.

ReSound ingår i GN Group – och är pionjärer inom högklassigt ljud, från världsledande ReSound hörapparater
till Jabra headset och sporthörlurar. Grundat 1869, med över 5 000 anställda och börsnoterat på NASDAQ OMX
Köpenhamn. GN makes life sound better.
Ta reda på hur du kan hjälpa dina patienter att få ut det mest möjliga av sina hörapparater med
ReSound LiNX 3D på resoundpro.com
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