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Klausos aparatas Klasik
Naudojimosi instrukcija
Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.
Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.
Jei Jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.

Garso
reguliatorius

Maitinimo
elemento
skyrius
Įjungimo/
išjungimo
mygtukas

Jungiamasis
vamzdelis
Keičiamas
antgalis

Klausos aparato naudojimas
1.
2.
3.
4.

Įsitikinkite, kad maitinimo elementai įdėti teisingai.
Nustatykite žemiausią garso stiprumo lygį.
Pasirinkite sau tinkamiausią antgalį – jis turi tvirtai laikytis ausyje.
Nustatykite norimą garso stiprumo lygį.

Dėmesio!
Įjungto klausos aparato lietimas rankomis ir kt. gali sukelti garsius švilpiančius garsus.

Klausos aparato įjungimas / išjungimas
Jungiklis turi dvi pozicijas – „ON“ ir „OFF“. Naudojimo metu perjunkite jungiklį į
poziciją „ON“.
Kai nenaudojate klausos aparatą, perjunkite jungiklį į poziciją „OFF“. Tai prailgins
maitinimo elemento amžių.

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti
sprendimą.
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Klausos aparato garso stiprumo reguliavimas
Garso stiprumą Jūs galite reguliuoti sukdami garso stiprumo reguliatorių. Sukant
reguliatorių „MAX“ kryptimi, garso lygis kelsis, sukant reguliatorių „MIN“
kryptimi, garso lygis mažės.

Maitinimo elemento keitimas
1.
2.
3.

Atidarykite maitinimo elemento skyrių kaip parodyta paveikslėlyje.
Išimkite išsikrovūsį elementą ir įdėkite jauną.
Naudokite 1,5V LR-44 tipo maitinimo elementus.

Klausos aparato uždėjimas
Įsitikinkite, kad Jūsų pasirinktas antgalis tvirtai laikosi ausyje ir
užkabinkite klausos aparatą už ausies.

Dėmesio!








Garso lygis didinamas lėtai, išvengiant staigaus garso lygio pakilimo, kuris gali sukelti
skausmą ausyje.
Šis produktas nėra medicininis įtaisas klausos praradimo kompensavimui. Dėl įtaiso
naudojimo konsultuokitės su savo gydytoju.
Jeigu nenaudojate prietaisą ilgesnį laiką, išjunkite jį ir maitinimo elementai veiks ilgiau.
Laikykite produktą ir jo dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Venkite prietaiso sumirkimo ir kitokio kontakto su
vandeniu.
Jeigu prietaisas netyčia sušlapinamas, išjunkite jį ir leiskite visiškai išdžiūti.
Laikykite prietaisą sausoje gerai vėdinamoje vietoje.

Techniniai duomenys








Elemento veikimo laikas – iki 24 val. (1 vien. LR-44 maitinimo elementas)
Darbinė srovė — < 8,4 mA
Darbinė įtampa – nuo 1,0 iki 1,6V
Svoris su elementu – 10g
Dažnių diapazonas – 100  12kHz +/- 6dB
SSPL – nuo 90db iki 130db
Harmoningas garso iškrypimas — < 5,3%

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti
sprendimą.
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Prietaiso garatija netaikoma:
 Natūraliam prietaiso dalių nusidėvėjimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio naudojimo.
 Gedimų, atsiradusių dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.),
atveju.
 Gedimų, atsiradusių dėl neteisingo naudojimo arba laikymo, atveju.
 Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios priežasties.
 Gedimų, atsiradusių dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo
naudojimo ar prietaiso perkrovos.

Aplinkos apsauga
Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima
išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą
elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo vietą.
Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių
žmonių sveikatos išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir žmonių
sveikatai. Išsamesnę informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite savo
savivaldybėje, iš atliekų tvarkymo įmonės arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį prietaisą.

Pagaminta KLR.
Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti
sprendimą.
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Klausos aparatas PROFI
Naudojimosi instrukcija
Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.
Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.
Jei Jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.

Prietaiso aprašymas
1.
Lankstus klausos aparato laikiklis su gumine
danga.
2.
Įjungimo/išjungimo mygtukas ir garso
reguliavimas.
3.
Mikrofonas.
4.
Indikatorius, kuris užsidega, kada prietaisas yra
įjungtas.
5.
Silikoninės movos.
6.
Elementų skyriaus dangtelis.

Garsas padidinamas pasukant garso reguliatorių prieš laikrodžio rodyklę. Patariame Jums
nustatyti iš pradžių mažiausią garso stiprumą, ir po to palaipsniui didinti garsą iki norimo lygio.

Klausos aparato naudojimas
1. Įdėkite elementus. Atsižvelkite į elementų poliariškumą.

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti
sprendimą.
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2. Pasirinkite silikoninę movą, kuri geriausiai tinka Jūsu ausies kanalui ir uždėkite ją ant
klausos aparato (žiūr. Paveikslėlis 1). Mova turi tvirtai laikytis ausyje ir prisispausti prie
ausies landos sienelių, kitu atveju perduodamas klausos aparatu garsas bus su trikdžiais.
3. Nustatykite prietaiso žemiausio garso lygio režimą. Užsidegs indikatorius (šviesos
signalas reiškia, kad prietaisas yra įjungtas).
4. Įdėkite prietaisą į ausies landą. Įsitikinkite, kad yra nustatytas prietaiso žemiausias garso
lygis (jeigu prietaiso garso stiprumas bus didesnis negu Jums reikia, Jūsu klausa gali būti
traumuota). Nustatykite norimą garso stiprumą sukdami garso reguliavimo mygtuką prieš
laikrodžio rodyklę (3. pav.).
5. Prietaisas yra pritaikytas ir dešinei ir kairei ausiai (žiūr. pav. 4. ir 5.), tiesiog pakeiskite
klausos aparato laikiklio stiprinimo kryptį (žiūr. pav. 6.).
6. Jeigu nenaudojate prietaisą ilgesnį laiką, išjunkite jį! Tai prailgins elementų amžių. Apie
tai ar prietaisas yra įjungtas ar išjungtas, liudija LED lemputė — jeigu
lemputė dega, tai reiškia, kad prietaisas yra įjungtas, jeigu lemputė
nedega, tai reiškia, kad prietaisas yra išjungtas.

Elementų įdėjimas ir keitimas
1. Įsitikinkite, kad prietaisas yra išjungtas.
2. Atidarykite elementų skyriaus dangtelį rodyklės
nurodyta kryptimi (žiūr. pav. 7.).
3. Įdėkite elementus. Atkreipkite dėmesį į elementų
poliariškumą (žiūr. pav. 8.).
4. Uždarykite dangtelį.

Dėmesio!




Garso lygis didėja lėtai, išvengiant staigaus garso lygio pakilimo, kuris gali sukelti
skausmą ausyje.
Šis produktas nėra medicininis įtaisas klausos praradimo kompensavimui. Dėl įtaiso
naudojimo konsultuokitės su savo gydytoju.
Jeigu nenaudojate prietaisą ilgesnį laiką, išjunkite jį ir maitinimo elementai veiks ilgiau.

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti
sprendimą.
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Laikykite produktą ir jo dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Venkite prietaiso sumirkimo ir kitokio kontakto su
vandeniu.
Jeigu prietaisas netyčia sušlapinamas, išjunkite jį ir leiskite visiškai išdžiūti.
Laikykite prietaisą sausoje gerai vėdinamoje vietoje.

Techniniai duomenys







Maksimalus garso lygis — 128dB
Garso sustiprinimas — >45dB
Dažnių diapazonas — 200 — 5000Hz
Jautrumas — <30dB
Elementai — 2 vien. LR-44
Darbinė srovė — 6.8mA

Prietaiso garatija netaikoma:
 Natūraliam prietaiso dalių nusidėvėjimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio naudojimo.
 Gedimų, atsiradusių dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.),
atveju.
 Gedimų, atsiradusių dėl neteisingo naudojimo arba laikymo, atveju.
 Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios priežasties.
 Gedimų, atsiradusių dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo
naudojimo ar prietaiso perkrovos rezultate.

Aplinkos apsauga
Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima
išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą
elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo vietą.
Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių
žmonių sveikatos išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir žmonių
sveikatai. Išsamesnę informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite savo
savivaldybėje, iš atliekų tvarkymo įmonės arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį prietaisą.

Pagaminta KLR.
Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti
sprendimą.
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Klausos aparatas MINI
Naudojimosi instrukcija
Dėkojame, kad įsigijote šį produktą.
Prieš pradėdami naudotis, atidžiai perskaitykite šią naudojimosi instrukciją.
Jei jūs perduosite šį produktą kitiems naudotojams, įteikite jiems ir šią instrukciją.

Prietaiso aprašymas

Garso
reguliavimas
Mikrofonas
USB jungtis
įkroviklio
prijungimui

Korpusas
Įjungimo/išjungimo
jungiklis
Silikoninė
mova

Garso lygį didina sukant garso reguliatorių laikrodžio rodyklės kryptimi. Patariame iš pradžių
nustatyti žemiausią garso lygį ir po to palaipsniui didinti garsą iki norimo lygio.

Techniniai duomenys








Maksimalus garso lygis — 125 +/- 4db
Garso sustiprinimas — > 38db
Triuk6mo lygis — < 10%
Dažnių diapazonas — 450 — 3500Hz
Jautrumas — < 30db
Akumuliatorius — Ni-MH DC 1,2V
Darbinė elektros srovė — < 2mA

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti
sprendimą.
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Klausos aparato naudojimas
1. Pasirinkite silikoninę movą, kuri geriausiai tinka Jūsų ausies kanalui ir užmaukite ją ant
klausos aparato (žiūr. pav. 1). Mova ausyje turi laikytis tvirtai. Ji turi prisispausti prie
ausies kanalo sienelių, kitu atveju transliuojamas klausos aparato garsas bus su trukdžiais.
2. Įjunkite klausos aparatą (žiųr. pav. 2).
3. Įdėkite klausos aparatą į ausį (žiųr. pav. 3) ir nustatykite norimą garso lygį.

Paveikslėlis 1

Paveikslėlis 2

Paveikslėlis 3

Dėmesio!








Garso lygis didėja lėtai, išvengiant staigaus garso lygio pakilimo, kuris gali sukelti
skausmą ausyje.
Šis produktas nėra medicininis įtaisas klausos praradimo kompensavimui. Dėl įtaiso
naudojimo konsultuokitės su savo gydytoju.
Jeigu nenaudojate prietaisą ilgesnį laiką, išjunkite jį ir maitinimo elementai veiks ilgiau.
Laikykite produktą ir jo dalis vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Prietaisas nėra atsparus vandeniui. Venkite prietaiso sumirkimo ir kitokio kontakto su
vandeniu.
Jeigu prietaisas netyčia sušlapinamas, išjunkite jį ir leiskite visiškai išdžiūti.
Laikykite prietaisą sausoje gerai vėdinamoje vietoje.

Klausos aparato įkrovimas
1. Išjunkite klausos aparatą.
2. Prijunkite įkrovimo kabelį prie

Įkrovimo
adapteris

Įkrovi
klausos aparato.
mo
3. Įkiškite įkrovimo adapterį į rozetę.
indikat
4. Įkrovimo metu užsidegs įkrovimo
orius
indikatorius raudonos spalvos. Kai raudonos spalvos vietoje užsidegs žalia —
akumuliatorius bus visiškai įkrautas.
5. Pirmą kartą įkraukite akumuliatorių 8 valandas, visus kitus kartus — 4.

Kabelis

Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti
sprendimą.
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Dėmesio!



Ni-MH akumuliatoriaus elektrinis talpumas yra 40mAh. Pilnai įkrautas klausos aparatas
veikia maždaug 24 valandas.
Nenaudokite klausos aparato akumuliatoriaus įkrovimo metu!

Prietaiso priežiūra
1. Reguliariai nuvalykite ausų sierą nuo silikoninės
movos komplekte esančiu šepetėliu (žiūr. pav. 4).
2. Reguliariai nuvalykite silikoninės movos kanalą (žiūr.
pav. 5).
Paveikslėlis 4

paveikslėlis 5

Prietaiso garatija netaikoma:
 Natūraliam prietaiso dalių nusidėvėjimui, kuris įvyko dėl prietaiso ilgalaikio naudojimo.
 Gedimų, atsiradusių dėl išorinio poveikio (sumirkimo, netinkamo naudojimo ir t.t.),
atveju.
 Gedimų, atsiradusių dėl neteisingo naudojimo arba laikymo, atveju.
 Mechaniniams prietaiso pažeidimams, kurie atsirado dėl kritimo ar panašios priežasties.
 Gedimų, atsiradusių dėl nekvalifikuoto prietaiso remonto, prietaiso dalių netinkamo
naudojimo ar prietaiso perkrovos.

Aplinkos apsauga
Šis simbolis, esantis ant prietaiso ar jo pakuotės, reiškia, kad prietaiso negalima
išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis – jį reikia nugabenti į tam skirtą
elektros ir elektronikos įrenginių surinkimo vietą.
Teisingai utilizuodami šį prietaisą, jūs prisidėsite prie aplinkos ir joje gyvenančių
žmonių sveikatos išsaugojimo. Dėl netinkamos utilizacijos kyla pavojus aplinkai ir žmonių
sveikatai. Išsamesnę informaciją apie šio prietaiso antrinį panaudojimą gausite savo
savivaldybėje, iš atliekų tvarkymo įmonės arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį prietaisą.

Pagaminta KLR.
Platintojas: UAB TVshopExtra.lv, PVM mokėtojo kodas LV40103807818.
Jeigu turite klausimų ar pretenzijų, prašome rašyti el. pašto adresu info@tvshopextra.lt ir mes pasistengsime rasti
sprendimą.

