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Sluchadla kompatibilní s produkty Thrive 

 

Výše jsou vyznačena sluchadla Thrive na platformě 2,4 GHz, která 

spolupracují s aplikací Thrive Hearing Control. 

 

Apple nebo Android 
Operační systém iOS nebo Android je odpovědný za správu 

konektivity mezi zařízením(i) Apple nebo Android a sluchadly 

kompatibilními s aplikací Thrive. Aplikace Thrive Hearing Control 

je doplňkem ke sluchadlům nabízejícím různé další 

možnosti nastavení. S aplikací Thrive si můžete nastavit sluchadla tak, 

aby vyhovovala vašemu životnímu stylu. 

POZNÁMKA K AKTUALIZACI iOS: Při aktualizaci verze iOS na zařízení 

iPhone může dojít ke ztrátě připojení sluchadel, a sluchadla s telefonem je 

potom třeba odpárovat a znovu spárovat. 

Pro nejaktuálnější informace o kompatibilitě navštivte stránku 

starkey.com/thrivesupport 

Apple: Párování/připojování | 5 
 

 

 
Konektivita pro 

zařízení Apple 
Abyste mohli používat aplikaci Thrive, musíte 

nejprve spárovat sluchadla se zařízením iOS. 

1. Ujistěte se, že je na iOS zařízení 

aktivováno nastavení pro Bluetooth®. 

V menu Nastavení přejděte na 

Bluetooth a přepněte na Zap. 

2. Vypněte a opět zapněte sluchadla. 

Tím se sluchadla přepnou do režimu 

párování. 

3. V menu Nastavení přejděte na 

Přístupnost > Naslouchací pomůcky. 

• Když iOS zařízení poprvé najde vaše 

sluchadla, zobrazí se jejich název 

(např. „Sluchadla - Chris“). 

• Pokud se vaše jméno neobjeví v 

seznamu „Zařízení“ do 5–7 sekund, 

klepněte na Přístupnost v levém 

horním rohu, poté na Naslouchací 

pomůcky. 

BTE 13 BTE R RIC R RIC 312 mRIC 312 ITE R ITC R 
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4. Klepněte na název příslušného 

sluchadla pro jeho připojení 

k zařízení iOS. 

5. Zobrazí se dva požadavky na 

spárování (po jednom pro každé 

sluchadlo). Zvolte Spárovat pro 

jednotlivé požadavky. Tyto 

požadavky mohou být několik sekund 

od sebe. 

6. Když je párování dokončeno, název 

sluchadla se změní z černého na 

modrý. 

Obnova připojení sluchadel 

k zařízení Apple 
Když vypnete sluchadla nebo zařízení Apple, zruší se tím jejich 

vzájemné propojení. Pro obnovení připojení zapněte zařízení 

Apple a poté zapněte sluchadla. 

 
Sluchadla se automaticky připojí k zařízení Apple. Toto připojení si 

můžete také ověřit použitím zkratky pro Přístupnost (trojité klepnutí 

na tlačítko Home) a poté zkontrolováním, že vaše sluchadla byla 

detekována. 
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Stažení aplikace Thrive pro 

zařízení Apple 
Aplikace Thrive usnadňuje ovládání a nastavování sluchadel pomocí 

zařízení kompatibilního s Apple. Stažení aplikace je snadné. 

Postupujte podle dále uvedených kroků: 

 
Krok jedna: Na zařízení kompatibilním 

s Apple otevřete „App Store.“ 

Krok dva: Do vyhledávacího pole 

zadejte „Thrive Hearing Control“. 

Krok tři: Zadejte „GET“ pro stažení 

aplikace na své zařízení. Pro nastavení 

aplikace postupujte podle zobrazených 

pokynů. 

 
Krok čtyři: Jakmile je aplikace 

nainstalovaná, otevřete aplikaci Thrive z 

obrazovky Home nebo seznamu aplikací. 

Android: Stažení | 9 
 

 

 
Stažení aplikace Thrive pro 

zařízení Android 
Aplikace Thrive usnadňuje ovládání a nastavování sluchadel pomocí 

zařízení kompatibilního s Android. Stažení aplikace je snadné. 

Postupujte podle dále uvedených kroků: 

 
Krok jedna: Na zařízení kompatibilním 

s Android otevřete „Google Play Store.“ 

Krok dva: Do vyhledávacího pole 

zadejte „Thrive Hearing Control“. 

Krok tři: Zadejte „GET“ pro stažení 

aplikace na své zařízení. Pro nastavení 

aplikace postupujte podle zobrazených 

pokynů. 

 
Krok čtyři: Jakmile je aplikace 

nainstalovaná, otevřete aplikaci Thrive 

z obrazovky Home nebo seznamu aplikací. 

 
 

  

GET GET 

Thrive Hearing Control 
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Konektivita pro zařízení Android 
Pro připojení sluchadel k zařízení Android postupujte podle dále 

uvedených pokynů. Pokud sluchadla ztratí připojení k zařízení, 

opakujte dále uvedené pokyny pro jeho obnovení. 

1. Spusťte aplikaci Thrive. 

2. Po vyhledání se na obrazovce zobrazí dostupná sluchadla. 

POZNÁMKA: Jednotlivá sluchadla se zobrazí zvlášť. 

3. Zaškrtněte pole vedle jednotlivých sluchadel a zvolte Připojit. 

POZNÁMKA: Párování lze také dokončit pomocí menu Bluetooth na 

zařízení Android, pokud tomu dáváte přednost. 

Obnova připojení sluchadel k 

zařízení Android 
Když vypnete sluchadla nebo zařízení Android, zruší se tím jejich 

vzájemné propojení. Pro obnovení připojení zapněte zařízení Android 

a poté zapněte sluchadla. 

 
Sluchadla se automaticky připojí k zařízení Android. Máte-li potíže 

s obnovou připojení sluchadel a aplikace, zkontrolujte nastavení pro 

Bluetooth na zařízení Android a ujistěte se, že sluchadla jsou stále 

zpárována, a pokud ne, opakujte proces párování. 

Spuštění/nastavení 
Při prvním spuštění aplikace Thrive budete vyzváni k přečtení a 

potvrzení licenčního ujednání a zásad důvěrnosti údajů a rovněž 

k parametrizaci nastavení aplikace. Budete mít možnost nastavit 

upozornění na oznámení a zřídit si cloudový účet pro funkci Hearing 

Care Anywhere. Aplikace Thrive se spustí ve výchozím rozšířeném 

(Advanced) módu; prostřednictvím menu Nastavení můžete po 

instalaci stanovit základní (Basic) mód.
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Nastavení  
Klepněte pro otevření menu. Pro úplný popis viz oddíl Nastavení. 

Nápověda 
Nápověda vysvětluje funkci jednotlivých obrazovek. Všechny 

soubory nápovědy lze najít v Nastavení > Uživatelská příručka. 

Stav připojení 
Klepněte pro zobrazení aktuálního stavu připojení pro svá sluchadla. 

Asistent Thrive* 
Pomocí Asistenta Thrive můžete v rámci aplikace Thrive spustit 

hlasového pomocníka pro pokládání dotazů jako například „Jak 

upravit u sluchadel 

nastavení?“ Asistent Thrive využívá mikrofon telefonu k poslechu 

vašeho dotazu, poté vám poskytne odpověď prostřednictvím souboru 

nápovědy nebo cloudových služeb. Asistent Thrive lze spustit pomocí 

ikony v aplikaci Thrive nebo dvojitým klepnutím na sluchadla Edge AI 

2400 nebo AI 2000/1600. 

Funkce hledání telefonu vám pomůže najít ztracený nebo založený 

telefon pouhým dvojitým klepnutím na sluchadla Edge AI 2400 nebo 

AI 2000/1600. Použijte fráze jako například „Nemohu najít svůj telefon“ 

nebo „Kde je můj telefon?“ 

Aktuální paměť 
Zde se zobrazuje aktuální paměť, kterou používáte. 

Skóre Thrive  
Shrnutí kondice mozku a těla. Objeví se, pouze pokud používáte 

sluchadla Edge AI nebo AI.

Stav připojení 

Skóre pro tělo 

Asistent Thrive 

Údaje o skóre Thrive 

 

Skóre Thrive 

 
Skóre pro mozek 

Ticho 

Ovládání 

hlasitosti 

Aktuální 
paměť 

Menu pro paměť 

 
 

Nastavení 

Navigace 

Návrat na 
základní 
obrazovku 

Příslušenství 2,4 GHz/ 
Parametry  IntelliVoice                                                                   

Skóre Thrive 

Tato aplikace může vykazovat menší rozdíly v závislosti na modelu telefonu 
a/nebo sluchadel. 

*Vyžaduje cloudový účet. 



 

14  |  Základní obrazovka                                                                     Základní obrazovka | 15 

 

Hlasitost 
Hlasitost na sluchadlech zvýšíte/snížíte posunutím posuvníku 

hlasitosti pro jednotlivé strany nebo pomocí posuvné podložky (mezi 

levým a pravým posuvníkem hlasitosti) pro souběžné nastavení obou 

stran. Dvojitým klepnutím na posuvnou podložku vrátíte hlasitost na 

výchozí úroveň nastavenou vaším audiologem. 

Ticho 
Tlačítkem Ticho (Mute) se ztišují mikrofony na obou sluchadlech. 

Dalším klepnutím se ztišení sluchadel ruší. 

Navigace 
Navigační lišta v dolní části obrazovky umožňuje 

přístup k běžně používaným oddílům Parametry, 

Skóre Thrive, Příslušenství a Nastavení.  

Home  
Klepněte na ikonu Home na navigační liště pro návrat 

na hlavní obrazovku. 

 
 
 

Menu pro paměť  
Klepněte na ikonu Menu pro paměť pro 

zobrazení a volbu dostupných pamětí 

nebo vytvoření nové paměti nebo 

editování některé paměti. 
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Obrazovky pro parametry 

 
Klepněte na Parametry na navigační liště pro 

přístup k různým parametrům nastavení pro 

personalizaci pamětí svých sluchadel. 

 
Ekvalizér 
Parametrizace nabízí posuvníky ekvalizéru pro 

několik frekvenčních pásem. Můžete je 

posunovat nahoru/dolů pro dosažení 

preferované kvality zvuku. Jsou možná rozdílná 

nastavení pro jednotlivé paměti. 

 
Řeč v šumu 
Funkce řeči v šumu snižuje množství šumu na 

pozadí, který vstupuje do sluchadel. Lze 

provést zvláštní nastavení pro jednotlivá 

sluchadla. Nastavení dále doprava zajišťuje 

více komfortu při šumu. 

Strojový šum 
Funkce pro strojový šum potlačuje zvuky 

vytvářené strojními zařízeními pro zvýšení 

komfortu v hlučných prostředích. Nastavení 

dále doprava zajišťuje více komfortu při 

šumu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vítr 

Funkce pro vítr umožňuje potlačování zvuku 

větru foukajícího přes mikrofony sluchadlo 

zvlášť pro jednotlivé paměti. Nastavení dále 

doprava zajišťuje více komfortu při větru. 
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Směr mikrofonu 
Funkce pro směr mikrofonu poskytuje možnost 

ovládání pro zvuk kolem vás pro jednotlivé 

paměti. Pomocí této funkce zlepšíte svou 

schopnost poslechu rozhovorů díky zaměření 

mikrofonu na zvuky před vámi. V automatickém 

módu se následují zvuky řeči na základě úrovní 

hlasitosti. 

 
 
 
 
 
 
 

SoundSpace 
Funkce SoundSpace umožňuje používání 

zařízení iOS jako osobního nástroje pro 

nastavování sluchadel. Poskytuje možnost 

modifikovat odezvu pro libovolnou ze 

zákaznických pamětí Thrive tak, aby lépe 

vyhovovala konkrétnímu prostředí. Když 

posouváte prst po prázdné obrazovce, 

nastavení ve sluchadlech se přechodně mění, 

takže můžete naslouchat při různých 

nastaveních. 

Thrive Score* 
Celkové Skóre kondice Thrive je kombinací skóre pro mozek a 

pro tělo. Každý den můžete dosáhnout skóre 200. 

Mozek** - sledování zahrnuje tři segmenty. 

Jednotlivé segmenty mají bodové hodnoty 

odrážející způsob používání sluchadel. 

Aplikace Thrive odečítá údaje o používání ze 

sluchadel a zobrazuje body pro každodenní 

pokrok. Vaším cílem je dosažení 100 bodů za 

den. 

Body v rámci Použití získáváte 

každodenním nošením svých sluchadel. 

Čím více je používáte, tím více získáte 

bodů (možnost 40). 

Body v rámci Zapojení získáváte používáním 

sluchadel k propojení s ostatními lidmi. Čím 

delší dobu strávíte v prostředích s rozhovory, 

tím více získáte bodů (možnost 40). 

Body v rámci Prostředí získáváte, když 

se sluchadla přizpůsobují náročným 

poslechovým prostředím (možnost 20). 

 
 

*Pro sluchadla Edge AI a AI. 

**Pro sluchadla Edge AI 2400 a AI 2000/1600/1200. 
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Sledování pro Tělo* zahrnuje pokrok směřující 

ke třem každodenním cílům pro fyzickou 

aktivitu. Splnění všech tří cílů znamená 

dosažení plných 100 bodů. Sluchadlo 

zaznamenává kroky a příslušné údaje se 

v průběhu dne přenáší do aplikace. V oblasti 

pro nastavení si můžete stanovovat/měnit cíle. 

Kroky (Steps) - zde se zobrazuje pokrok vůči 

cílovému dennímu počtu kroků (možnost 40 

bodů). 

Cvičení (Exercise) - zde se zobrazuje pokrok 

vůči cílovému dennímu intenzivnímu cvičení 

(možnost 40 bodů). 

Vstávání (Stand) zde se zobrazuje pokrok 

vůči cíli spočívajícím ve vstání a pohybování 

každou hodinu (možnost 20 bodů). 

 
 

POZNÁMKA: Sluchadla se musí během dne pravidelně připojovat k 

telefonu a na pozadí musí být v telefonu otevřena a zapnuta aplikace 

Thrive. 

 
 
 
 
 

*Pro sluchadla Edge AI 2400 a AI 2000/1600/1200/1000. 

Detekce pádu a upozornění | 21 
 

 
Detekce pádu a upozornění*  
Funkci upozornění na pád lze využívat 

k zaslání upozornění formou textové zprávy 

obsahující vaše GPS souřadnice 

stanoveným kontaktním osobám, pokud 

byste upadli nebo se vám přihodila jiná událost 

nesouvisející s pádem. Upozornění na pád lze 

nakonfigurovat pro odesílání automatických 

a/nebo ručně spouštěných upozornění. 

 

Funkce Auto upozornění umožňuje, aby senzory 

ve sluchadlech automaticky detekovaly pád.  

Funkce Ruční upozornění vám umožňuje 

„stisknout a podržet“ ovládací prvek na 

některém sluchadle pro vytvoření textové 

zprávy s upozorněním. 

Textová zpráva s upozorněním bude 

v aplikaci Thrive iniciována, pokud dojde 

k automatické detekci pádu nebo pokud ji 

sami spustíte. Textová zpráva bude 

zaslána nejvýše třem předem stanoveným 

kontaktním osobám, které mohou potvrdit 

její přijetí a zobrazit si mapu s vyznačením 

místa, kde se nacházíte. 

 

*Pro sluchadla Edge AI. 
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Funkce Zrušení upozornění vám umožňuje zrušit automatické 

upozornění nebo ruční upozornění jak ze sluchadel, tak z chytrého 

telefonu. Pro zrušení textové zprávy s upozorněním z vašich 

sluchadel stiskněte ovládací prvek na jednom ze sluchadel. O zrušení 

budete informováni v aplikaci Thrive 

i prostřednictvím indikace hovoru u sluchadel. Zprávy s 

upozorněním na pád lze zrušit do uplynutí doby pro zrušení 

přednastavené na 60 nebo 90 sekund po vytvoření upozornění. 

Ve funkci Contacts můžete stanovit až tři kontaktní osoby, kterým si 

přejete zaslat textovou zprávu s upozorněním. Musíte zadat jméno a 

telefonní číslo pro každou kontaktní osobu do aplikace Thrive. 

Jednotlivé kontaktní osoby obdrží textovou zprávu s požadavkem na 

potvrzení účasti ve vašem systému upozorňování na pád. 

Příslušenství | 23 
 

 

 

Příslušenství  
Aplikace Thrive umožňuje ovládání 

streamování zvuku z většiny příslušenství 

2,4 GHz. Tato příslušenství se přímo párují 

se sluchadly. Po klepnutí na ikonu 

Příslušenství na navigační liště můžete 

zvolit spárované příslušenství, spouštět a 

vypínat streaming zvuku a ovládat hlasitost 

jak streamingu, tak okolních zvuků. 

 
 
 

IntelliVoice* spojuje výhody mikrofonu 

v chytrém telefonu s výpočtovou kapacitou 

umělé inteligence. Přínosem je účinnější a 

flexibilnější vylepšování řeči 

v nejnáročnějších poslechových 

prostředích pouze pro pacienty se 

závažným poškozením sluchu. Další 

informace si vyžádejte od svého 

audiologa. 

 
 
 
 

*Pro sluchadla Edge AI. 

Dostupné pouze pro chytré telefony iOS. 
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Uživatelská příručka 
V aplikaci Thrive je k dispozici přehled jednotlivých 

obrazovek/funkcí. Jednotlivé oddíly zobrazují údaje obrazovek a 

popisují jednotlivé funkce. 

Nastavení zařízení 
V této oblasti lze zapnout/vypnout nebo upravit rozšiřující nastavení 

pro sluchadla. 

Funkce pro gesto poklepání* vám umožňuje aktivovat nebo 

deaktivovat gesta, nastavit citlivost a zvolit funkci pro aktivaci gesta 

(asistent Thrive, příslušenství start/stop streaming nebo mód Edge**). 

Asistent Thrive umožňuje hlasové pokládání otázek o aplikaci 

Thrive, obecných otázek zodpovídaných z internetu (jste-li přihlášeni), 

ovládání sluchadel s ohledem na změny paměti nebo hlasitosti nebo 

nastavování upomínek. Příklady pro hlasový příkaz: „změň paměť na 

restauraci“ nebo „nastav upomínku na vyzvednutí receptu zítra                                                             

v 15:00.“ 

Mód Edge** umožňuje provádět automatické vyhodnocení 

aktuálního poslechového prostředí a sluchadla Edge AI pro vás 

potom vytvoří optimalizovaná nastavení na základě charakteristik 

tohoto prostředí. Tato nastavení budou platná, dokud neprovedete 

změnu pamětí nebo nerestartujete sluchadla. 

 
 

*Pro sluchadla Edge AI a AI. 

**Pro sluchadla Edge AI. 

Funkce Auto Streaming umožňuje sluchadlům rozpoznání začátku 

zvukového streamování a automatické přepnutí na jinou paměť a 

redukci mikrofonu specificky optimalizovanou pro zvukový streaming. 

Funkce Comfort Boost umožňuje sluchadlům podstatné snížení 

šumu při současné optimalizaci kvality zvuku v hlučných prostředích. 

Funkce Upozornění (Alerts) umožňuje sluchadlu přehrání 

výstražného tónu pro určitá oznámení telefonu, například události 

kalendáře, email a sociální média. 

 
Funkce Auto zap/vyp* snadno a automaticky šetří baterii, když 

svá sluchadla zrovna nevyužíváte. Sundejte si je, položte je na 

plochý, stabilní povrch a po 15 minutách přejdou do 

nízkoenergetického módu. Zvedněte svá sluchadla a znovu si je 

nasaďte, automaticky se opět zapnou na plný výkon. 

Skóre Thrive* 

Oddíl pro nastavení pro skóre Thrive. Pro přesnější sledování 

kroků můžete doplnit/aktualizovat své demografické údaje. Kromě 

toho můžete stanovit/změnit cíle pro kroky, cvičení a stav. 

 
 
 
 
 
 
 

*Pro sluchadla Edge AI a AI. 
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Upozornění na pád* 
Funkce citlivosti automatického upozornění vám umožňuje seřídit 
citlivost automatického upozornění 

v aplikaci Thrive. Zvýšení citlivosti může zvýšit pravděpodobnost 

zjištění pádu. Snížení citlivosti může napomoci ke snížení 

pravděpodobnosti falešných upozornění. 

Oddíl Profil umožňuje změnit vaše profilové informace. 

Indikátory pro auto upozornění a ruční upozornění umožňují ověřit a 

demonstrovat upozornění na pád pro bližší seznámení s funkcionalitou 

pro případ pádu. 

Oddíl Kontakty umožňuje vkládat, editovat nebo mazat kontakty. 

Časovač zrušení umožňuje zvolit 60 nebo 90 sekund jako 

stanovenou dobu před odesláním textové zprávy s upozorněním. 

Oddíl Zpráva s upozorněním umožňuje editaci vašeho jména a 

zobrazení příkladu textové zprávy s upozorněním. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Pro sluchadla Edge AI. 

Překladač* 
Překladač je funkce, která umožňuje zvolit váš 

jazyk a jazyk druhého mluvčího pro zahájení 

konverzace. Když mluvíte do telefonu, 

aplikace vaši řeč přeloží a zobrazí ji v jazyku 

druhé osoby. Když druhá osoba hovoří do 

telefonu, aplikace její řeč přeloží, zobrazí ji ve 

vašem jazyku a provede streamování takto 

přeloženého textu do vašich sluchadel ve 

vašem jazyku. 

Přepis** 
Přepis je funkce, která umožňuje převod do 

textových titulků v reálných situacích. 

Když vy nebo ostatní mluvíte do telefonu, 

aplikace Thrive hovor přepíše a zobrazí ho 

na obrazovce. Máte rovněž možnost 

přepsaný text uložit, přeposlat jako zprávu, 

zkopírovat nebo zaslat jako email. 

 
 
 
 

 
*Pro sluchadla Edge AI. 

**Pro sluchadla Edge AI 2400 a AI 2000. 
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Samokontrola 
Samokontrola umožňuje samostatnou rychlou, 

pohodlnou analýzu výkonu sluchadel. Díky 

samokontrole můžete provádět diagnostiku 

výkonu komponent v rámci sluchadel včetně 

mikrofonů, přijímače, obvodu a senzorů. 

 
Samokontrola zobrazí výkon jednotlivých 

komponent a je-li třeba, poskytne vám pokyny 

pro servis (většina problémů vzniká v důsledku 

vosku/nečistot a lze je snadno vyřešit). Pro 

sluchadla AI a další běžná sluchadla 

provede váš audiolog úvodní nastavení 

samokontroly a přitom stanoví základní 

hodnoty platné právě pro vás. Pro sluchadla 

Edge AI jsou základní hodnoty nastavené 

z výroby. 

 

Upomínky* 
Funkcionalita upomínek vám může pomoci při 

sledování důležitých úloh a schůzek ve vašem 

činorodém životě, aniž byste si je museli 

pamatovat. 

 

*Pro sluchadla AI 2400, AI 2000/1600 

a běžná 2400/2000/1600. 

Můžete si nastavit a poté dostávat vizuální 

upozornění na chytrý telefon a/nebo 

zvuková upozornění streamovaná 

z chytrého telefonu prostřednictvím 

sluchadel na nejrůznější úlohy, například na 

užívání léků, vyzvedávání receptů, čištění 

sluchadel, cvičení a pití vody. 

 
 
 
 

 
Své upomínky můžete navíc i konkretizovat 

pro vlastní potřeby, např. Vzít si léky na krevní 

tlak, Vyvenčit psa, Zavolat doktorovi, Přinést 

láhev s vodou a podložku na jógu. Po 

stanovení názvu upomínky, data a času 

můžete zvolit opakování této upomínky denně, 

týdně, měsíčně nebo ročně. 

 
A nemusíte se bát, že byste úlohu nesplnili, 

pokud ji nemůžete splnit okamžitě při obdržení 

upomínky, protože nesplněné úlohy se 

červeně zobrazují na příslušné obrazovce, 

dokud je nepotvrdíte. 
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Hearing Care Anywhere 

Vytvoření účtu 
Nástroj Hearing Care Anywhere (péče o sluch odkudkoli) vyžaduje 

vytvoření vlastního účtu. Prostřednictvím tohoto účtu mohou být 

vaše sluchadla zálohována a synchronizována mezi více telefony. 

Svůj účet si můžete založit během instalace nebo kdykoli později. 

Účet si můžete vytvořit na základě svého stávajícího účtu na 

Facebooku nebo Googlu nebo založením vlastního účtu na 

základě emailu se zadáním libovolného hesla. 

 

Záloha 
Když provádíte libovolné změny s využitím                                                                              

aplikace Thrive, tyto změny se ukládají do                                                                                                                   

cloudového účtu a zálohují tak vaše 

nastavení v reálném čase. 

 

Dálková nastavení 
Váš audiolog může aktivoval dálkové                                                             

programování. To audiologovi umožní                                                                  

vyladit kvalitu vašeho slyšení, aniž                                                                                    

byste museli chodit do jeho ordinace. 

Hodnocení pacientem 
Když prostřednictvím nástroje Hearing Care 

Anywhere kontaktujete svého audiologa 

s požadavkem na dálkové programování a 

když audiolog takové programování provádí, 

můžete poskytnout zpětnou vazbu ohledně 

své spokojenosti s navrhovanými změnami 

naprogramování. Budete požádání o 

ohodnocení zvuku sluchadel a vaše 

hodnocení bude zasláno audiologovi, aby mu 

pomohlo se zajištěním vaší spokojenosti. 

 

 
Thrive Care app* 
Aplikace Thrive Care přináší klid mysli lidem, 

s nimiž se rozhodnete sdílet užitečné 

informace, vám osobně potom pomáhá cítit se 

sebevědomě a nezávisle. 

 
Díky Thrive Care můžete se svými pečovateli 

nebo blízkými sdílet takové informace jako je 

fyzická aktivita, využívání sluchadel, 

společenské zapojení a další. 

 

*Pro sluchadla Edge AI. 
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Hledání sluchadel 
Funkcionalita hledání sluchadel vám umožní 

zjistit poslední známé fyzické místo sluchadel 

na mapě. Po otevření nástroje pro hledání 

sluchadel se zobrazí mapa s poznámkou 

zobrazující místo, kde byla vaše sluchadla 

naposledy připojena. 

Pokud jsou vaše sluchadla aktivně připojena 

(nebo se připojí), oživí se indikační lišty v dolní 

části obrazovky a vyznačují, jak daleko nebo 

blízko od vás sluchadla jsou. 

Nastavení aplikace 
Možnosti v rámci Nastavení aplikace zahrnují přepínání mezi 

základním a rozšířeným módem. Rozšířený mód poskytuje plnou 

funkcionalitu pro všechny funkce aplikace, zatímco základní mód 

zahrnuje pro jednoduchost pouze podmnožinu základních funkcí. 

O nás 
Zde se uvádí informace o společnosti Starkey, licenčním ujednání 

s koncovým uživatelem, zásadách důvěrnosti údajů a verzi aplikace. 

Je zde rovněž oddíl pro poskytnutí zpětné vazby. 

Demo mód 
Zde se aplikace Thrive přepíná do demo módu, který umožňuje její práci 

bez připojených sluchadel tak, aby byla veškerá funkcionalita viditelná 

pro demonstrační účely. Změny provedené v demo módu nebudou 

provedeny na sluchadlech. 



 

Poznámky                                                                                                                   Poznámky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pro informace o aplikaci Thrive Hearing Control a kompatibilitě se systémy 

iOS/Android prosím navštivte stránku starkey.com/thrivesupport. 

Apple, logo Apple, iPhone, iPad a iPod touch jsou ochranné známky společnosti 

Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. App Store je registrovaná 

servisní značka společnosti Apple Inc. 

Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC. 

Hearing Care Anywhere, SoundSpace, Starkey, logo Starkey, Thrive, logo 

Thrive, Thrive Care, logo Thrive Care a IntelliVoice jsou ochranné známky 

společnosti Starkey Laboratories, Inc. 

iOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti 

Cisco v USA a dalších zemích a je užívána na základě licence. 

Slovo a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti 

Bluetooth SIG, Inc. a veškeré použití těchto známek společností Starkey 

podléhá licenci. 
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