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Šis vartotojo vadovas yra skirtas šiems nurodyto tipo klausos aparatų modeliams: M60, FCC ID: X26M60, 
IC: 6941C-M60; M70-80, FCC ID: X26M70-80, IC: 6941C-M7080; ir M70-80e, FCC ID: X26M70-80e, IC: 
6941C-M7080e. LO85, FCC ID: X26LO85, IC: 6941C-LO85; LO90, FCC ID: X26LO90, IC: 6941C-LO90.
Šių tipų nuorodų sąrašą rasite 8 puslapyje.

Pareiškimas:
Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir ISED taisykles.
Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos: (1) šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių, ir (2) šis prietaisas turi 
priimti bet kokius sutrikimus, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Pastaba: Ši įranga buvo išbandyta ir bandymų metu nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio 
apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį ir ISED taisykles. Šios ribos padeda užtikrinti tinkamą apsaugą 
nuo žalingų trukdžių gyvenamosiose patalpose. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali skleisti radijo dažnių 
energiją, o įdiegus ir naudojant ne pagal instrukcijas, gali sukelti žalingą radijo ryšio trikdymą. Visgi garantijų, 
kad trikdžių nebus įrengus tam tikru pasirinktu būdu, nėra. Jei ši įranga sukelia kenksmingų radijo ar tel-
evizijos signalų trikdžių, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, vartotojas yra raginamas 
trukdžius ištaisyti vienu ar keliais iš šių būdų:

• Pakreipkite ar perkelkite priimančiąją anteną;
• Atitraukite įrangą nuo imtuvo;
• Įjunkite įrangą į elektros tinklo lizdą, kuris būtų kitoje grandinėje nei prijungtas imtuvas;
• Susisiekite su platintoju ar patyrusiu radijo/televizijos techniku, kuris suteiks kvalifikuotą pagalbą.
Pakeitimai ar modifikacijos gali panaikinti teisę eksploatuoti įrangą.
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Naudojimo paskirtis
Įprasti orui laidūs klausos aparatai yra nešiojami garso stiprinimo įtaisai, padedantys kompensuoti klausos 
sutrikimus. Pagrindinis klausos aparatų veikimo principas yra gauti, sustiprinti ir perduoti garsą klausos 
sutrikimų turinčios ausies būgneliui.
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ReSound yra GN ReSound A/S prekinis ženklas

Gaminiai atitinka šiuos norminius reikalavimus:
• ES ribose: aparatas atitinka esminius reikalavimus pagal Tarybos direktyvos 93/42/EEB dėl medicinos 

prietaisų (MDD) I priedą.
• ReSound A/S pareiškia, kad radijo įrangos modeliai: M60, M70-80, M70-80e, L085 ir LO90 

atitinka 2014/53/ES direktyvą. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti internete adresu  
www.declarations.resound.com.

• JAV ribose: FCC CFR 47 Skyrius 15, C poskyris.
• Kiti nustatyti taikytini tarptautiniai norminiai reikalavimai šalyse, nepriklausančiose ES ir JAV. Būtinai 

peržiūrėkite vietinius šalių reikalavimus.
• Kanada: šie klausos aparatai yra sertifikuoti pagal ISED taisykles.
• Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme ISED du Canada.
• Japonijos radijo įstatymas ir Japonijos telekomunikacijos verslų įstatymų laikymasis. Šis prietaisas 

yra išduodamas pagal Japonijos radijo įstatymą (電波法) ir Japonijos telekomunikacijų verslo įstatymą 
(電気通信事業法). Šis įrenginys neturėtų būti modifikuojamas (kitu atveju, suteiktas paskyrimo numeris 
nebegalios).

• Patents  
US 7,593,537  US 8,00,849
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Įvadas
Sveikiname įsigijus naują klausos aparatą. Inovatyvi ReSound garso technologija ir dizainas bei jūsų klau-
sos priežiūros specialisto specialiai jums pritaikyti įrenginio parametrai padės klausymą paversti gerokai 
malonesne patirtimi. Klausos aparatas padės išgirsti garsus, kurių dėl prarastos klausos negirdėjote 
daugybę metų. Mokantis naudotis klausos aparatais – labai svarbus teigiamas požiūris ir praktika. Jūsų 
ReSound klausos aparatas bus pakoreguotas taip, kad atitiktų individualius poreikius ir klausos galimybes. 
Prie ausyse nešiojamų klausos aparatų ir naujų garsų kai kurie žmonės pripranta itin greitai; kitiems prireikia 
daugiau laiko.

Siekdami iš klausos aparato gauti kuo daugiau naudos, atidžiai perskaitykite visą vadovą. Tinkamai 
prižiūrint ir naudojant jūsų klausos aparatas tarnaus ilgiau ir padės lengviau bendrauti daugelį metų. Jei 
turite klausimų, užduokite juos savo klausos priežiūros specialistui.

Klausos aparato modelis: 

Modelis 67: Baterijos dydis 312

Modelis 77: Baterijos dydis 13

Modelis 87/88: Baterijos dydis 13

Modelis 98: Baterijos dydis 675

Vamzdelio tipas: 

Ausinės dydis: 
Kairiosios pusės serijos numeris: 

Dešiniosios pusės serijos numeris: 
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Itin mažų užausinių (BTE) M60 tipo klausos 
aparatų su FCC ID X26M60, IC numeriu 6941C-
M60 ir 312 dydžio baterija pasiūla apima šiuos 
gaminius:
AL967-DIW, AL767-DIW, AL567-DIW, AL467-
DIW, ALT967-DIW, ALT767-DIW,
VO967-DW, VO767-DW, VO567-DW, VOT967-DW, 
VOT767-DW, UP967-DW, UP767-DW

Užausinių (BTE) M70-80e tipo klausos 
aparatų su FCC ID X26M70-80e, IC numeriu 
6941C-M7080e ir 13 dydžio baterija pasiūla 
apima šiuos gaminius: 
AL977/87-DVIW, AL777/87-DVIW,  
AL577/87-DVIW, AL477/87-DVIW,  
ALT977/87-DVIW, ALT777/87-DVIW,  
ALT577/87-DVIW

Užausinių (BTE) M70-80e tipo klausos 
aparatų su FCC ID X26M70-80e, IC numeriu 
6941C-M7080e ir 13 dydžio baterija pasiūla 
apima tokius variantus: 
VO988-DW, VO977-DW, VO788-DW, VO777-DW, 
VO588-DW, VO577-DW, VOT988-DW,  
VOT977-DW, VOT788-DW, VOT777-DW,  
UP988-DW, UP988-DLW, UP977-DW,  
UP977-DLW, UP788-DW, UP788-DLW,  
UP777-DW, UP777-DLW

Užausinių (BTE) LO85 tipo klausos aparatų su 
FCC ID X26LO85, IC numeriu 6941C-LO85 ir 13 
dydžio baterija pasiūla apima šiuos gaminius:
UPS988-DLW, UPS788-DLW, UPS588-DLW, 
UPS588M-DLW, UPS977-DLW, UPS777-DLW, 
UPS577-DLW, UPS577M-DLW, LN977-DW, 
LN777-DW, LN577-DW, LNT977-DW, 
LNT777-DW, LN988-DW, LN788-DW, LN588-DW, 
LNT988-DW, LNT788-DW

Itin stiprių užausinių ( SP BTE) LO90 tipo klau-
sos aparatų su FCC ID X26LO90, IC numeriu 
6941C-LO90e ir 675 dydžio baterija pasiūla 
apima šiuos gaminius:
EO998-DW, EO798-DW, EO598-DW, UPS998-
DLW, UPS798-DLW, UPS598-DLW, UPS598M-
DLW

M60, M70-80, M70-80e, LO85 ir LO90 prietaisų 
modelių identifikavimo numerį rasite 10 numeriu 
pažymėtoje vietoje, kaip nurodyta kito puslapio il-
iustracijose.
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1. Programos mygtukas
2. Baterijos skyrius ir įjungimo/išjungimo jungiklis
3. Garsiakalbis
4.  Priekinis mikrofonas
5. Galinis mikrofonas
6. Garso valdymas (pasirinktinai)
7. Tiesioginė garso įvestis
8. Kairės / dešinės indikatorius (kairė ausis – 

mėlyna / dešinė ausis – raudona)
9. Baterijos dangtelio užraktas (pasirinktinai)
10.  Modelis
11.  Gamintojas
12.  Serijos numeris
13. LED indikatorius (pasirinktinai)
14. Baterijos užrakto išjungimas (pasirinktinai)
15. Ausies kabliukas / lankelis
16.  Ausies įdėklas ir vamzdelis
17.  Plonas vamzdelis
18.  Ausinės/ausies įdėklai

a. Atvira ausinė
b. Tulpės formos ausinė
c. Individualus ausies įdėklas

19.  Sportinis užraktas (pasirinktinai) 

Tradicinis montavimas (ausies 
įdėklas ir vamzdelis)

Atviras montavimas  
(plonas vamzdelis ir 

ausinė)
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13

14
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8. Kairės / dešinės indikatorius (kairė ausis  
         – mėlyna / dešinė ausis – raudona)
13. LED indikatorius (pasirinktinai) 
14. Baterijos užrakto išjungimas (pasirinktinai)

Naudojimo pradžia
Įjungimas / išjungimas

1.  Uždarius baterijų dangtelį, klausos aparatas 
įsijungia, aktyvuojama numatytoji programa.

2.  Norėdami išjungti klausos aparatą, atidarykite 
baterijų dangtelį. Paprastai tai galima patogiai atlikti 
savo nagu.

i Patarimas: Prieš atidarant 70/80 modelių baterijos dangtelį, tiesioginės garso įvesties (DAI) priedėlį 
         arba integruotą FM imtuvą reikia išimti.
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SmartStart funkcija
Klausos aparatą galite įjungti vos užsidėjęs jį ant ausies. Jei pageidau-
jate tai padaryti iš anksto, klausos priežiūros specialistas gali aktyvuoti 
SmartStart funkciją. Ši funkcija aktyvins prietaiso įjungimo delsą, todėl 
uždarius baterijos skyriaus dangtelį, klausos aparatas įsijungs tik po 
kurio laiko.  Naudojant SmartStart funkciją, kiekvieną delsos periodo 
sekundę girdėsite pypsėjimą. 

Baterijos įdėjimas / keitimas
1.  Nagu pilnai atidarykite baterijos dangtelį.  Jei yra, išimkite naudotą 

bateriją.
2.  Nuimkite apsauginę plėvelę, palaukite 5 minutes, kol 

baterija aktyvuosis, ir tik tada dėkite ją į klausos aparatą. 
Nuimkite apsauginę plėvelę, palaukite 2 minutes, kol 
baterija aktyvuosis, ir tik tada dėkite ją į klausos aparatą.

3. Įstatykite naują bateriją taip, kad teigiamas polius būtų 
atsuktas į teisingą pusę.

4.  Švelniai uždarykite baterijos dangtelį.

Įjungta

Išjungta
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i Patarimas:
1.  Visuomet naudokite naujas cinko-oro baterijas, kurių minimali tinkamumo naudoti trukmė yra 1 metai. 
2.  Kai klausos aparatas nėra naudojamas, nepamirškite jo išjungti. Tai padės išvengti baterijos eikvojimo.
3. Pašalinkite nuo baterijos lipduką ir prieš įdėdami, leiskite baterijai 2 minutes sąveikauti su oru.
4.  Jei klausos aparatas dažnai praranda ryšį su ReSound Unite priedais, kreipkitės į savo klausos 

priežiūros specialistą, kuris pateiks mažos varžos baterijų sąrašą.

Išeikvotos baterijos indikatorius
Jūsų klausos priežiūros specialistas gali jūsų prietaise įjungti senkančios baterijos indikatorių. Klausos 
aparato amplifikacijos galimybės susilpnės, o baterijai beveik išsekus, pasigirs signalas. Šis signalas karto-
sis kas penkias minutes (kas 15 minučių LiNX, ENZO ir Up Smart modeliams), o paskui klausos aparatas 
automatiškai išsijungs. Senkančios baterijos indikatoriaus skleidžiamo signalo trukmė, priklausomai nuo 
naudojamos baterijos tipo, gali šiek tiek skirtis. Rekomenduojama visada turėti atsargines baterijas.

Išsekusios baterijos indikatorius (tik tiems aparatams, kurie yra  
sujungti su priedais)
Aktyvus ReSound Unite priedų (Remote Control, Phone Clip, TV streamer ir Mini Microphone) ar FM imtuvo 
naudojimas sunaudoja daugiau klausos aparato baterijos galios nei tada, kai klausos aparatas veikia be 
jokių priedų. Tai reiškia, kad baterijos veikimo trukmė labai priklauso nuo naudojamų belaidžių priedų kiekio. 
Kai klausos aparato baterija išsieikvoja tokiu lygiu, kad ReSound Unite TV Streamer, Phone Clip ir Mini Mi-
crophone naudoti nebegalima, klausos aparatas išskiria du žemo dažnio tonus.
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Po to jūsų klausos aparatas ir ReSound Unite nuotolinio valdymo pultas dirbs kaip 
įprasta, tačiau ReSound TV Streamer, Phone Clip ir Mini Microphone jūs jau naudo-
ti negalėsite. Tam tikru momentu baterijos lygis dar sumažės ir taps per mažas, kad 
palaikytų nuotolinio valdymo pulto funkcijas. Taigi jūs vėl girdėsite žemus tonus. Klausos 
aparatai veiks kaip įprasta. Įdėjus naują bateriją, priedai vėl veiks kaip įprasta. 

Klausos aparato įstatymas / išėmimas
Įstatymas (individualiai išformuotas ausies įdėklas)

1.  Ausies įdėklą laikykite nykščiu ir rodomuoju pirštu, o garsiakalbį – atsuktą į ausies 
kanalą. 

2. Švelniai sukdami kiškite įdėklą į ausį. 
3. Viršutinę įdėklo dalį atsargiai pasukite atgal ir į priekį taip, kad jis atsidurtų virš ausies 

kanalo esančioje odos raukšlėje.
4.  Įdėklą pajudinkite aukštyn ir žemyn, švelniai paspauskite ir įsitikinkite, ar jo pozicija 

ausyje yra tinkama. Įdėklą įstatysite lengviau, jei išsižiosite ir susičiaupsite.
5.  Įsitikinkite, kad klausos aparatas yra už ausies.
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Bandykite įvairius variantus, eksperimentuokite, - tai padės rasti paprasčiausią įstatymo metodą. Tinkamai 
įstačius, klausos aparatas ausyje laikysis tvirtai, bet patogiai. Jei klausos aparatas sukelia dirginimą, su-
sisiekite su savo klausos priežiūros specialistu.

i Pastaba: Niekada nebandykite keisti klausos aparato, ausies įdėklų ar vamzdelių formos.

i Patarimas: Įstatymo metu gali padėti ausies timptelėjimas priešinga ranka aukštyn ir žemyn.

Išėmimas (individualiai išformuoto ausies įdėklo)

1.  Ausies įdėklo dalį laikykite atsuktą į ausies nugaros pusę.
2.  Traukite įdėklą į išorę ir vienu metu sukite į priekį. 
3. Jei išimdami klausos aparatą susiduriate su sunkumais, pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros 

specialistu.
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Įstatymas (ausinės / individualiai išformuoto ausies 
įdėklo su plonais vamzdeliais)

1.  Ploną vamzdelį laikykite jo linkio vietoje, o ausinę 
švelniai įstatykite į ausies kanalą. Ausinę į ausies 
kanalą stumkite pakankamai giliai, kol plonas 
vamzdelis priglus prie galvos.

2. Svarbu, kad vamzdelis ir ausinė būtų įdėti 
tinkamai.

3. Kai ausinė įstatyta teisingai, žiūrint į veidrodį nesimatys jokių vamzdelio atsikišimų.

i Pastaba: Niekada nebandykite sulenkti ar kitaip modifikuoti plono vamzdelio 
           formos.

Išėmimas (ausinės / individualiai išformuoto ausies įdėklo su plonais vamzdeliais)

1. Ploną vamzdelį pašalinkite laikydami jį nykščiu ir rodomuoju pirštu.
2. Individualiai išformuotų ausies įdėklų su plonu vamzdeliu atveju naudokite 

ištraukimo juostelę ir išimkite įdėklą.
3. Jei išimdami klausos aparatą susiduriate su sunkumais, pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros 

specialistu. 

Sportinis užraktas

Šį užraktą jūsų poreikiams pritaikys jūsų klausos priežiūros specialistas.
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Klausos aparato naudojimas
Garso valdymas (pasirinktinai)

Garso valdymo funkcija leidžia pagarsinti arba patildyti klausos 
aparatą.
1.  Norėdami pagarsinti, garso reguliavimo mygtuką stumkite aukštyn.
2.  Norėdami patildyti, garso reguliavimo mygtuką stumkite žemyn.

Garsinant ar tildant kiekvienam papildomam pokyčiui išgirsite garsinį 
signalą. Pasiekus viršutinę arba žemutinę garso diapazono ribą 
išgirsite ilgesnės trukmės pypsėjimo signalą.

Jei turite du klausos aparatus su įjungta sinchronizavimo funkcija, 
vieno klausos aparato garsumo sureguliavimas automatiškai pakartojamas antrame aparate. Garsumą 
nustačius viename klausos aparate, girdėsite patvirtinantį pyptelėjimą.  Netrukus pyptelėjimą išgirsite ir 
kitame klausos aparate.

Jei garso valdymo funkcijos naudoti nepageidaujate, klausos priežiūros specialistas gali garso kontrolės 
funkciją išjungti. Be to, garso kontrolės valdiklį galima pakeisti funkcionalumo neturinčiu dangteliu.
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Itin stipriuose klausos aparatuose galima užprogramuoti papildomą funkciją, kurią aktyvuosite garsumo 
reguliavimo mygtuką ilgiau spausdami žemyn. Jūsų klausos priežiūros specialistas gali užprogramuoti šias 
funkcijas:

Minimalus garsumo lygis – prietaisas garsumą sumažins iki mažiausio, kurį buvo nustatęs klausos 
       aparatą išdavęs specialistas;

Perjungimas į budėjimo režimą - prietaisas liausis stiprinęs garsus ir to nedarys tol, kol nebus  
       aktyvintas. Atminkite, kad šiame režime įrenginys nebus išjungtas.

Norėdami grįžti į ankstesnę būseną, paspauskite garsumo valdiklį žemyn ir kiek palaikykite.
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Programos mygtukas

Priklausomai nuo jūsų patirties naudojant klausos aparatus, 
individualių klausos poreikių ir aplinkos, kurioje reikalinga klausa, 
jūsų klausos priežiūros specialistas gali suaktyvinti papildomas pro-
gramas. Šiame sąraše paaiškinama papildomai aktyvuotų programų 
veikimo ypatumai.

Programa Kada naudoti

1

2

3

4

1. Programas perjungsite vienu programos mygtuko paspaudimu. 
2. Tuomet išgirsite vieną ar daugiau pyptelėjimų. Pyptelėjimų skaičius nurodo, kurią programą pasirinkote 
(vienas pyptelėjimas – pirma programa, du pyptelėjimai – antra programa ir t. t.).
3. Išjungus ir pakartotinai įjungus klausos aparatą, jis visada grįžta į numatytąjį nustatymą (pirmoji  
programa).
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Jei turite du klausos aparatus su įjungta sinchronizavimo funkcija, vieno klausos aparato programų pa-
keitimas automatiškai pakartojamas antrame aparate. Kai programa pakeičiama viename klausos aparate, 
antrame girdėsite tokį patį patvirtinimo pyptelėjimą.

LED indikatorius (pasirinktinai)

Kai kurie vaikams skirti klausos aparatai turi vizualinį indikatorių, kuris 
mirksėdamas rodo klausos aparato būseną. Jūsų klausos priežiūros 
specialistas gali aktyvuoti šviesos diodo (LED) indikatorių taip, kad 
jis rodytų tik reguliavimo pokyčius (pvz., pagarsinimą, patildymą ar 
programos pakeitimą) arba tiek reguliavimo pokyčius, tiek reguliarią 
būsenos atnaujinimo informaciją. Prireikus, LED indikatorių galima 
išjungti.

Kai LED indikatorius aktyvintas, įjungus klausos aparatą, indikatorius kelias sekundes šviečia nepertraukia-
mai. Įjungus belaidį skrydžio režimą, šis indikatorius ima mirksėti dvigubų blyksnių serijomis (žr. Skrydžio 
režimas, 20 psl.).

Kai LED indikatorius įjungtas, paspaudus programos mygtuką, LED mygtukas pradeda mirksėti. Mirksnių 
skaičius rodo pasirinktą programą (vienas - pirma programa, du – antra programa ir t. t.). Kai aktyvuosite 
garso transliavimą iš ReSound Unite priedų (Phone Clip, TV Streamer ar Mini Microphone) arba pasirink-
site FM/DAI garso programą, apie sėkmingą sujungimą būsite informuotas ilgu mirksniu, po kurio seks 
trumpas. Garsumo keitimas (didinimas ir mažinimas) - trumpas mirksnis. Pasiekus garsumo kontrolės ribą, 
pastebėsite ilgą blyksnį.
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Įjungus būsenos indikatorių, LED indikatorius mirksės kas 5 sekundes ir taip nuolat rodys aktyvią klausos 
aparato programą. Su kiekviena programa susietų LED blyksnių pavyzdžiai yra parodyti lentelėje kitame 
puslapyje. Apie senkančią bateriją klausos aparatas įspėja greitų mirksėjimų serija, po kurios bus trumpa 
pauzė ir nauja serija; kartojama tol, kol baterija visiškai išsenka. Jūsų klausos priežiūros specialistas įvairius 
mirksėjimų variantus gali pademonstruoti klausos aparato pritaikymo metu.

Paleidimo signalas Įprastas paleidimas

Skrydžio režimas

Programos  
keitimas

1 programa

2 programa

3 programa

4 programa

 FM imtuvas / siųstuvas

Garsumo  
reguliavimas

Garsiau / tyliau

Garsumo riba

Senkanti baterija                                                                                   ...

i  Skrydžio režimas*
Prieš skrisdami lėktuvu arba eidami į teritoriją, kurioje draudžiama naudoti radijo siųstuvus, būtinai 
išjunkite belaidžio ryšio funkciją, nes skleisti radijo signalus skrydžio metu ar kitose ribojamose vietose – 
draudžiama. 
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Naudojant Alera belaidžius klausos aparatus, skrydžio režimą įjungsite ir išjungsite atlikę toliau 
nurodytus veiksmus:
Belaidžio ryšio funkciją išjungti galima atidarant ir uždarant klausos aparato baterijos skyrių ir tuo pačiu metu 
spaudžiant mygtuką.
Kai išjungiama rankiniu būdu, belaidžio ryšio operaciją aktyvuosite paprastai atidarydami ir uždarydami 
baterijos skyrių (t. y. tuo pačiu metu mygtuko spausti nereikia).

ENZO, LiNX, Verso, Up ir Up Smart belaidžiuose klausos aparatuose skrydžio režimą įjungsite 
ir išjungsite atlikę šiuos nurodytus veiksmus:
Belaidį ryšį galima išjungti tris kartus atidarius ir uždarius baterijos skyrių su dešimties sekundžių pertrau-
komis tarp jų (atidarote-uždarote, atidarote-uždarote, atidarote-uždarote). Jūsų klausos aparatas dabar bus 
skrydžio režime.

Jei klausos aparatas yra skrydžio režime, o jūs norite vėl įjungti belaidį ryšį, reikia, kad skrydžio režime klau-
sos aparatas veiktų bent 10 sekundžių. Belaidį ryšį įjungsite vieną kartą atidarydami ir uždarydami baterijos 
dangtelį. Praėjus 10 sekundžių po operacijos, bevielis ryšys vėl pradės veikti.

i Pastaba: Jei po bevielio ryšio funkcijos atsinaujinimo, dėl kokios nors priežasties reikia atidaryti ir 
uždaryti baterijos skyriaus dangtelį, svarbu po ryšio atsinaujinimo palaukti dar 15 sekundžių. Jei baterijos 
skyrių atidarysite ir uždarysite anksčiau nei po 15 sekundžių, bus tęsiamas skrydžio režimas.
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Radijo klausymas, televizijos žiūrėjimas
Žiūrėdami televizorių ar klausydamiesi radijo, pirmiausia pradėkite klausytis naujienų komentatorių, nes jie 
paprastai kalba aiškiai; vėliau išbandykite kitas programas. Jei klausytis televizoriaus ar radijo jums sunku, 
jūsų klausos priežiūros specialistas supažindins su galimais priedais, kurie galėtų pagerinti televizijos ir 
radijo klausymosi galimybes, pasiūla.

Naudojimasis telefonu
Ieškant optimalios telefono laikymo pozicijos, gali prireikti laiko ir praktikos, tačiau 
jums gali padėti žemiau pateikti pasiūlymai.
1.  Laikykite telefoną įprastai.
2.  Laikykite telefoną ausies viršuje (arčiau mikrofonų).
3. Jei girdite švilpimą, kelias sekundes palaikykite telefoną toje pačioje padėtyje, 

kol klausos aparatas pašalins pašalinius garsus.
4.  Švilpimą galima sumažinti telefoną šiek tiek atitraukus nuo ausies. 
5.  Atsižvelgiant į individualius jūsų poreikius, jūsų klausos priežiūros specialistas 

gali suaktyvinti konkrečiai telefono naudojimui skirtą programą.
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ReSound klausos aparatų naudojimas su iPhone®, iPad® ir iPod touch® 
(ReSound LiNX, ENZO ir Up Smart modeliai)
ReSound LiNX, ENZO ir Up Smart yra specialiai sukurti naudojimui su iPhone prietaisais. Galite tiesiogiai 
bendrauti bei per iPhone, iPad ar iPod touch įrenginius valdyti klausos aparatą. Atkreipkite dėmesį, kad MFi 
funkcijos nėra palaikomos LiNX 5, ENZO 5 ir Up Smart 5 gaminiuose. Jei norite šiuos produktus sujungti 
ir naudoti kartu su ReSound LiNX, ENZO ir Up Smart klausos aparatu, kreipkitės į savo klausos priežiūros 
specialistą arba apsilankykite mūsų pagalbos svetainėje adresu resound.com/linx.

Mobilieji telefonai
Jūsų klausos aparatas yra sukurtas laikantis griežčiausių Tarptautinių ele-
ktromagnetinio suderinamumo standartų. Deja su klausos aparatais su-
derinami ne visi mobilieji telefonai. Įvairaus intensyvumo trikdžiai galimi dėl 
jūsų mobiliojo telefono ypatumų ar telefono belaidžio ryšio paslaugų teikėjo.

Jei pastebite, jog naudojimosi mobiliuoju telefonu rezultatai jūsų netenkina, 
jūsų klausos priežiūros specialistas supažindins su prieinamų priedų, kurie 
galėtų pagerinti klausymosi galimybes, pasiūla.

PhoneNow funkcija 
Kai tik telefono imtuvą pakelsite prie ausies, PhoneNow funkcija leis jūsų klausos aparatui automatiškai 
persijungti į jūsų telefono programą. Telefoną atitraukus nuo ausies, klausos aparatas automatiškai grįžta į 
ankstesnę klausymo programą. 
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PhoneNow magnetų išdėstymas

Uždėkite PhoneNow magnetą ant savo telefono imtuvo ir leiskite PhoneNow funkcijoms veikti. Norėdami 
tinkamai įdėti PhoneNow magnetą:
1.  Kruopščiai nuvalykite telefono imtuvą.
2.  Laikykite telefoną vertikaliai, panašiai kaip skambindami. 
3. Magnetus dėkite kiek žemiau telefono imtuvo. Įsitikinkite, kad neuždengėte mikrofono angų.  Jei reikia, 

magnetas gali būti perkeltas į kitą padėtį, kurioje naudotis telefonu būtų lengviau ir patogiau.
4.  Jei nesate patenkinti PhoneNow stiprumu, galite perkelti PhoneNow magentą arba pridėti papildomų 

PhoneNow magnetų.

PhoneNow funkcijos naudojimas

Telefonas gali būti naudojamas įprastu būdu. Trumpos melodijos garsas reiškia, kad PhoneNow funkcija 
automatiškai perjungė klausos aparatą į telefono programą. Siekiant greičiau aktyvinti PhoneNow funkciją 
bei pagerinti girdimumą, pradžioje gali prireikti kelis kartus pakeisti telefono imtuvo padėtį ir išsirinkti 
geriausią.

Jei turite du klausos aparatus su įjungta sinchronizavimo funkcija, klausos aparato, esančio ausyje, prie 
kurios nėra telefono, garsas bus išjungiamas.

i Prieš dėdami magnetą, imtuvą valykite tik rekomenduojamu valikliu. Taip užtikrinsite kokybiškiausią 
sukibimą.
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i PhoneNow atsargumo priemonės

1.  Laikykite magnetus gyvūnams, vaikams ir protiškai atsilikusiems asmenims nepasiekiamoje vietoje. Jei 
nurijote magnetą, kreipkitės į gydytoją.

2.  Magnetas gali paveikti kai kuriuos medicinos prietaisus ar elektronines sistemas. Magnetui jautrių 
prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių) gamintojas turėtų patarti dėl klausos aparato ir magneto saugaus 
naudojimo šalia tokio medicininio prietaiso ar elektroninės sistemos. Jei gamintojas jokių atsargumo 
priemonių rekomendacijų nepateikė, magnetą ar magnetą turintį telefoną rekomenduojame laikyti 30 
cm (12") atstumu nuo magnetui jautrių prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių).

3. Dideli iškraipymai numerio rinkimo metu ar skambinant gali reikšti, kad magnetas nėra tinkamoje 
padėtyje. Problemą panaikinsite perkėlę magnetą į kitą telefono imtuvo vietą.

4. Naudokite tik ReSound tiekiamus magnetus.
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Teleritė (pasirinktinai)
Jūsų klausos priežiūros specialistas gali suaktyvinti teleritės programą ir pasiekiama per vieną iš papildomų 
programų. Teleritė priima telefono magnetinį signalą ir paverčia jį garsu. Laisvai pasirenkama telefono pro-
grama gali pagerinti kalbos supratimą telefonu. Naudojant teleritės programą, telefoną gali tekti laikyti arčiau 
klausos aparato. Ieškant geriausio signalo, gali prireikti kelis kartus pakeisti telefono padėtį.

Jutiklinių siųstuvų sistemos
Daugelyje vietų, pvz., teatruose, pamaldų namuose ir mokyklose yra įrengtos jutiklinių siųstuvų sistemos. 
Teleritės programą naudojant su jutiklinio siųstuvo sistema, bus imamas tiesioginis garsas - kas gali pager-
inti kalbos supratimą. Jei aktyvavus teleritės programą ir naudojant jutiklinio siųstuvo sistemą, garsas iš 
klausos aparato nesklinda, greičiausiai jutiklinio siųstuvo sistema nėra įjungta arba ji veikia netinkamai. Jei 
pastate nėra jutiklinio siųstuvo sistemos, gali padėti sėdėjimas priekyje.

FM ir tiesioginė garso įvestis (pasirinktinai)
Daugeliu atvejų, pavyzdžiui, kai kalbantysis yra toli, kai kambaryje triukšminga arba girdisi aidas, FM sistema 
gali gerokai pagerinti kalbos supratimą. Tiesioginė garso įvestis (DAI) gali būti naudojama kartu su univer-
saliu FM imtuvu arba prie radijo, kompiuterio ar televizoriaus jungiamu kabeliu. Garso šaltinis prie klausos 
aparato yra prijungiamas laidu arba belaidžiu FM imtuvu į audio priedėlį. Šis priedas jungiamas prie klausos 
aparato apačios, o tinkamai prijungus ir išgirdus spragtelėjimą, klausos aparatas automatiškai persijungia 
į tiesioginę įvestį.



Tiesioginis 
garsas

Integruotas  
FM

1

32

5

4
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Tiesioginio garso priedėlio ar integruoto FM 
imtuvo prijungimas/atjungimas
Garso priedėlio ir integruoto FM imtuvo prijungimas

1.  Garso priedėlio arba integruoto FM imtuvo priedėlio su grioveliu 
galą junkite tiesiai virš baterijos skyriaus, po modelio numeriu.

2.  Įstačius, paslinkite priedėlį baterijų skyriaus link. 
3. Atsargiai prijunkite priedėlį prie klausos aparato.

Audio priedėlio ir integruoto FM atjungimas

4.  Paspauskite ir palaikykite audio priedėlio priekyje esantį 
mygtuką.  Norėdami naudotis FM imtuvo priedėliu, nagu 
nulenkite fiksatorių žemyn.

5.  Švelniai pašalinkite audio priedėlį nuo klausos aparato.
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Baterijos dangtelyje integruotas FM imtuvas (tik itin galinguose klausos aparatuose)

1. Jūsų klausos priežiūros specialistas gali standartinį baterijos dangtelį pakeisti į dangtelį su DAI garso 
priedėliu arba integruotu FM imtuvu.

Tiesioginis garsas /  
programavimas

Integruotas FM
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i Svarbūs FM taškai 
• Nenaudokite dviejų siųstuvų tam pačiam FM kanalui.
• FM priedėlio valymui nenaudokite vandens ar skysčių.
• FM siųstuvo nenaudokite tose vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius prietaisus, pavyzdžiui 

- lėktuve.
• Atkreipkite dėmesį, kad FM imtuvo signalus taip pat gali priimti ir išgirsti kiti imtuvai.
• Prieš naudodamiesi sistema kitoje šalyje, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą ir įsitikinkite, jog 

jūsų radijo kanalas yra leidžiamas toje šalyje.
• Jūsų FM priedėlį ir siųstuvą gali remontuoti tik įgaliotas aptarnavimo centras.
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Baterijos dangtelio užraktas (pasirinktinai)
Jūsų klausos aparate gali būti įrengiamas užraktas, kuris apsaugotų vaiką ar protinę negalią turintį asmenį 
nuo netyčinio baterijos nurijimo. Kai kurie vaikams skirti aparatai turi pažangią baterijos dangtelį blokuojančią 
sistemą, kuri, uždarius dangtelį, užsifiksuoja automatiškai. Kitus aparatus užrakinti galima spalvotą žymeklį 
paslinkus į užrakinimo padėtį. Paprašykite savo klausos priežiūros specialisto pademonstruoti jūsų klausos 
aparato užrakinimo sistemą.

Patobulintas baterijos dangtelio užraktas

Jei jūsų klausos aparatas turi patobulintą baterijos dangtelio užraktą, dangtelis bus užrakinamas vos tik jas 
uždarysite. Užraktas yra stiprus; išlaikymo jėga – 2 kg (20 N).
Klausos aparatas liks užrakintas net jį išjungus. Atrakinti reikės tik prireikus pakeisti bateriją (žr. Įjungimo/
išjungimo funkciją – 10 psl.). 
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1

3

2

4

Norėdami pakeisti bateriją:
1.  Įstatykite įrankį į išjungimo padėtį. Aparatas vis dar užrakintas. 
2.  Baterijos dangtelį atrakinančio įrankio galą (juodą) įstatykite į prietaiso 

gale, tiesiai po garsumo reguliavimo ratuku, esančią angą.
3. Galiuką į skylę spauskite statmenai.

i Aktualios gairės:
• Naudokite tik pridėtą, atrakinimui skirtą įrankį.
• Laikykite klausos aparatą už šonų. Taip bus lengviau atidaryti baterijos 

dangtelį.
• Prieš įstatydami baterijos išėmimo įrankį, baterijos dangtelį perkelkite į 

išjungimo padėtį
• Įrankį įstatykite tiesiai į baterijos išėmimui skirtą angą. Nespauskite kampu 

arba į sukimosi centrą, nes tai gali sugadinti įrankio antgalį.

Jei įrankį pamesite ar sugadinsite arba jei papildomo įrankio prireiks jus 
prižiūrintiems asmenims, jūsų klausos priežiūros specialistas parūpins 
papildomą.

Patobulintas baterijos dangtelio užraktas gali turėti papildomą apsaugą. Jūsų 
klausos priežiūros specialistas gali įdiegti spalvotą silikoninį kairės/dešinės 
pusės indikatorių, kuris įtvirtins bateriją taip tvirtai, kad ją išimti be papildomų 
įrankių bus sudėtinga. Jei papildoma funkcija įrengta:

4. Norėdami išimti bateriją, naudokite baterijos dangtelio atidarymo įrankį.
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Patobulintas baterijos dangtelio užraktas (tik Super Power įrenginiams)

Super Power įrenginiai (pažymėti skaičiumi 90) turi integruotą patobulintą baterijos 
dangtelį. Užrakto valdymui naudokite pridėtą įrankį.

Baterijos dangtelį užrakinsite tokiu būdu:
1. Įrankį įstatykite į baterijos dangtelio užraktą.
2. Paslinkite užraktą į kairę.
3. Pašalinimo įrankis. Indikacijos žyma rodo užrakinimo padėtį – atsiranda baltas 

taškas. Galite atidaryti baterijos dangtelį ir taip išjungti klausos aparatą. Tačiau 
norėdami pasiekti bateriją, jo atidaryti negalėsite. 

Baterijos užrakto atrakinimas (keičiant bateriją):
4. Įrankį įstatykite į baterijos dangtelio užraktą.
5. Paslinkite užraktą į dešinę.
6. Pašalinimo įrankis. Atrakinto dangtelio padėties nežymi jokia žyma. Keisdami 

bateriją, baterijos dangtelį galite atidaryti plačiai.
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Įprastas baterijos dangtelio užraktas

Jūsų klausos priežiūros specialistas gali sumontuoti kairės/
dešinės pusės indika torių, kuris gali būti naudojamas baterijos 
dangtelio užrakinimui. Užrakinus dangtelį, aparatą bus galima 
išjungti tik atrakinus prietaisą.
Baterijos dangtelį užrakinsite tokiu būdu:
1.  Uždarykite baterijos dangtelį
2.  Naudodamiesi baterijos dangtelio užrakinimo įrankiu (šviesiai 

mėlynos spalvos), slinkite spalvotą žymeklį (mėlyna - kairė, 
raudona - dešinė) į dešinę.

Norėdami atrakinti:
3. Spalvotą žymeklį slinkite į kairę.
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i Priežiūra
Siekdami prailginti klausos aparatų patvarumą, pasinaudokite šiomis instrukcijomis:
1. Klausos aparatą laikykite švariai ir sausai. Po naudojimo korpusą nuvalykite minkštu skudurėliu ar 

audiniu ir taip pašalinkite riebalus ar drėgmę. Nenaudokite vandens ar tirpiklių, nes jie gali pakenkti 
klausos aparatui.

2.  Nemerkite klausos aparato į vandenį ar kitus skysčius, nes tai gali sugadinti nepataisomai.
3. Venkite bet kokio šiurkštaus elgesio. Saugokite, kad nenukristų ant kietų paviršių ar grindų.
4.  Nepalikite klausos aparato saulėkaitoje, šalia karšto paviršiaus ar tiesioginių saulės spindulių, pvz., 

įkaitusiame, stovinčiame automobilyje, nes pernelyg didelė šiluma gali sugadinti ar deformuoti korpusą.
5.  Nenaudokite prietaiso duše, plaukiodami, stipriai lyjant arba drėgnoje aplinkoje, pvz., garų pirtyje ar 

saunoje.
6.  Jei jūsų prietaisas sušlapo arba jei jis galėjo būti paveiktas didelio drėgmės ar prakaito kiekio, palikite 

išdžiūti per naktį. Prieš tai būtinai išimkite bateriją, o baterijos skyrių palikite atidarytą. Būtų naudinga 
aparatą ir bateriją padėti į sandarią talpyklą kartu su džiovinimo priemone. Nenaudokite, kol nebus 
visiškai sausas. Džiovinimo priemonės pasirinkimo klausimu pasikonsultuokite su savo klausos 
priežiūros specialistu.

7.  Kosmetikos naudojimo metu, purkšdami kvepalus, tepdami odos priežiūros priemones, naudodami 
plaukams skirtas purškiamas priemones ir įdegio losjoną, nenaudokite klausos aparato. Bet kuri 
medžiaga gali patekti į prietaisą ir jį sugadinti.
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i Kasdienė priežiūra
Būtinai pasirūpinkite savo klausos aparato švara ir apsauga nuo drėgmės. 
Kiekvieną dieną valykite klausos aparatą minkštu skudurėliu ar audiniu. Siekiant 
išvengti drėgmės ar prakaito daromos žalos, rekomenduojame naudoti džiovinimo 
rinkinį.

i Ausies įdėklo valymas
1.  Valyti bus patogiau, jei iš klausos aparato išimsite ausies įdėklą ir pritvirtintą 

vamzdelį. 
2. Įdėklą švelniai nuplaukite muilu ir drungnu vandeniu. 
3. Išvalę kruopščiai išdžiovinkite bei naudodami siurbtuką su vieline kilpa iš 

vamzdelio pašalinkite likusį vandenį ir purvą.

i Pastaba: Ausies įdėklo vamzdelis laikui bėgant gali sukietėti, pasidaryti 
trapus ar pakeisti spalvą. Dėl vamzdelio pakeitimo susisiekite su savo klausos 
priežiūros specialistu.

i Plonų vamzdelių ir ausinių valymas
1. Prieš valymą, sukdami prieš laikrodžio rodyklę, nuo klausos aparato nuimkite 

plonus vamzdelius. 
2. Plonus vamzdelius ir ausines nuvalykite drėgnu skudurėliu.
3. Norėdami išvalyti ploname vamzdelyje susikaupusį skystį ar purvą, juodą 

valymui skirtą strypelį įstumkite į ploną vamzdelį. Pradėkite nuo priešingo 
nei ausinės galo.
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Pastaba: Plono vamzdelio ir ausinės sistemą reikia keisti kas tris mėnesius ar dažniau, kai tik komponentai 
tampa kieti arba trapūs.

i Metalinio kabliuko valymas 
Kai kurie klausos aparatai turi metalinį kabliuką. Siekiant išsaugoti gerą šių kabliukų būklę, juos reikia reg-
uliariai valyti.
1. Nuo metalinio kabliuko pašalinkite ausies įdėklą ir vamzdelius. Išvalykite juos kaip nurodyta aukščiau.
2.  Naudodami minkštą skudurėlį ar audinį, kabliuką nusausinkite, nuo paviršiaus nuvalykite prakaitą ar 

susikaupusius nešvarumus. 

i Pastaba: Metalinio kabliuko valymui nenaudokite alkoholio ar kitų valymo tirpiklių, nes tai gali sug-
adinti apsauginę dangą.

Kaip uždėti ausinę?
Rekomenduojame ausinės keitimą patikėti savo klausos priežiūros specialistui, nes neteisingai pakeitus, 
ausinė gali įkristi į ausį.

Standartinės ReSound ausinės

1.  Naują ausinę stumkite ant plono vamzdelio skląsčių.
2. Įsitikinkite, kad nauja ausinė sumontuota tinkamai ir saugiai.
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ReSound tulpės formos ausinės

Tulpės formos ausinės montuojamos panašiai kaip standartinės, tačiau reikalingi keli papildomi žingsniai. 
Tulpės formos ausinės susideda iš dviejų „žiedlapių“. Svarbu paminėti, kad didžiausias žiedlapis yra labiau-
siai nutolęs žiedlapis. Atlikite šiuos veiksmus:

1. Pirštu didžiausią žiedlapį spauskite 
tolyn nuo plono vamzdelio. Žiedlapis 
sulinkdamas atsikiša į priekį.
2. Tada pastumkite didžiausią 
žiedlapį atgal ir jis šiek tiek uždengs 
mažesnį žiedlapį (bus virš jo).

ReSound klausos aparatų naudojimas su išmaniųjų telefonų 
programėlėmis

i Numatytasis išmaniųjų telefonų programų naudojimas:
GN ReSound išmaniųjų telefonų programos yra skirtos naudoti kartu su GN ReSound belaidžiais klausos 
aparatais. GN ReSound išmaniųjų telefonų programos per išmaniuosius telefonus, kuriems tos programos 
buvo sukurtos, siunčia ir priima GN ReSound bevielio klausos aparato signalus.

Naudojimas su išmaniųjų telefonų programėlėmis

• Naudotojui rekomenduojame pranešimų apie programos naujinius neišjungti ir visus juos įdiegti. Tai 
padės užtikrinti, jog programa veiks teisingai ir bus nuolat atnaujinama.

• Programa turi būti naudojama tik su GN ReSound įrenginiais, kuriems ji ir yra skirta. Programą naudojant 
su kitais įrenginiais, GN ReSound atsakomybės neprisiima.
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i Bendrosios atsargumo priemonės
1. Nepalikite klausos aparatų saulėje, šalia atviros ugnies ar įkaitusiame, stovinčiame automobilyje. 
2. Nenaudokite prietaiso duše, plaukiodami, stipriai lyjant arba drėgnoje aplinkoje, kaip garų pirtis ar 

sauna.
3. Jei jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją, o aparatą įdėkite į sandarią talpyklą kartu su džiovinimo 

priemone. Džiovinimo priemonės pasirinkimo klausimu pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros 
specialistu.

4.  Kosmetikos naudojimo metu, purkšdami kvepalus, tepdami odą priemonėmis po skutimosi, naudodami 
plaukams skirtas purškiamas priemones ir įdegio losjoną, klausos aparato nenaudokite.

5.  Įjungus belaidžio ryšio funkciją, prietaisas naudoja mažo galingumo skaitmeniniu būdu užprogramuotą 
perdavimą ir palaiko ryšį su kitais belaidžiais įrenginiais. Nors mažai tikėtina, gali turėti įtakos netoliese 
esančių elektroninių įrenginių funkcijoms. Tokiu atveju klausos aparatą patraukite toliau nuo paveikto 
elektros prietaiso.

6.  Naudojantis bevieliu ryšiu ir pastebėjus elektromagnetinių trikdžių poveikį prietaisams, pasitraukite nuo 
trikdžių šaltinio.

7.  Greitai susidėvinčias dalis, pvz. vamzdelius ir ausines, keiskite tik į originalias GN ReSound dalis. 
Niekada nebandykite keisti klausos aparato, ausies įdėklų ar vamzdelių formos.

8.  ReSound klausos aparatus sujunkite tik su ReSound priedais, skirtais naudoti su ReSound klausos 
aparatais.



39

i Bendrieji įspėjimai
1.  Jei ausies kanale manote esant svetimkūnį, patiriate odos sudirginimą arba, jei naudojant klausos 

aparatą, ima kauptis siera, susisiekite su savo klausos priežiūros specialistu.
2.  Skirtingų rūšių spinduliuotės, pvz. iš BMR, MRT ar KT skenerių, gali pažeisti klausos aparatus. Šių ar kitų 

panašių procedūrų metu, nerekomenduojama naudoti klausos aparatų. Kitos radiacijos rūšys, tokios 
kaip apsauga nuo įsilaužimo, kambario stebėjimo sistemos, radijo įranga, mobilieji telefonai, skleidžia 
silpnesnę energijos ir klausos aparatų nepažeidžia. Visgi jie gali trumpam paveikti garso kokybę arba 
laikinai girdėsite keistus iš klausos aparato sklindančius garsus.

3. Klausos aparato nenaudokite kasyklose, naftos telkinio vietoje ar kitose sprogstamosiose zonose, 
išskyrus tas, kurios turi sertifikatus klausos aparatų naudojimui. 

4.  Neleiskite kitiems naudoti jūsų klausos aparato. Tai gali pakenkti klausos aparatui ar kito asmens 
klausai.

5.  Jei klausos aparatu naudojasi vaikas ar protiškai atsilikęs asmuo, būtina nuolatinė priežiūra, padėsianti 
užtikrinti asmens saugumą. Klausos aparate yra smulkių dalių, kurias vaikas gali nuryti. Nepalikite vaiko 
su klausos aparatu be priežiūros.

6.  Klausos aparatai turėtų būti naudojami tik pagal jūsų klausos priežiūros specialisto nurodymus.  
Netinkamas naudojimas gali turėti įtakos klausos praradimui.

7.  Perspėjimas sveikatos priežiūros specialistams: Ypatingą dėmesį reikėtų skirti pasirenkant ir pritaikant 
klausos aparatus su maksimaliu garsumu, kuris viršija 132 dB SPL su IEC 60711:1981 uždaru ausies 
imituokliu. Gali pakenkti likusiai klausai.

8.  Būkite dėmesingi ir prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite belaidžio ryšio funkciją. Vietose, kur radijo dažniai 
draudžiami, naudokitės skrydžio režimu, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją.

9. Jei prietaisas yra pažeistas, nenaudokite jo.
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10.  Išoriniai prie elektros lizdo prijungti įtaisai turi būti saugūs ir atitikti IEC 60601-1-1, IEC 60065 arba IEC 
60950-1 standartų reikalavimus (laidinis ryšys, pvz. HI-PRO), SpeedLink).

i Pastaba:
* ReSound belaidžiai įrenginiai veikia nuo 2,4 GHz iki 2,48 GHz dažnių diapazone.
* ReSound bevieliuose įrenginiuose yra RD siųstuvas, kuris veikia nuo 2,4 GHz iki 2,48 GHz dažnių diapa-
zone.
* Nominali perduodama RD galia yra 0 dBm.
* Norėdami naudotis bevielio ryšio funkcijomis, naudokite tik ReSound Unite priedus. Daugiau informacijos 
apie pvz.: prietaisų sujungimą (suporavimą), skaitykite atitinkamo ReSound Unite priedo instrukcijoje.
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Spengimo garso ausyse generatoriaus (Tinnitus Sound Generator – 
TSG) modulis

TSG modulio paskirtis
Jūsų ReSound klausos aparatai taip pat gali turėti spengimo ausyse garso generatoriaus (Tinnitus Sound 
Generator – TSG) funkciją, kuri generuoja spengimo ausyse valdymo programose naudojamus garsus ir tuo 
būdu palengvina spengimo ausyse sukeltą diskomfortą.

i Įspėjimai apie TSG naudojimą
• Netinkamai naudojami garso generatoriai gali būti pavojingi.
• Garso generatoriai turėtų būti naudojami vadovaujantis jūsų gydytojo, audiologo arba klausos sveikatos 

priežiūros specialisto patarimais.
• Garso generatoriai nėra žaislai ir neturėtų būti prieinami asmenims, kurie galėtų susižeisti (ypač vaikams 

ir naminiams gyvūnėliams).

TSG modulio naudojimo instrukcijos
Įrenginio aprašymas

Spengimo ausyse garso generatoriaus modulis (Tinnitus Sound Generator - TSG) yra programinės įrangos 
įrankis, kuris generuoja spengimo ausyse valdymo programose naudojamus garsus ir tuo būdu palengvina 
spengimo ausyse sukeltą diskomfortą.

Paaiškinimas, kaip veikia prietaisas

TSG modulis yra tam tikro dažnio ir amplitudinės baltojo triukšmo generatorius. Triukšmo signalo lygis ir 
dažnio charakteristikos gali būti koreguojamos pagal konkrečius poreikius, kuriuos nustatė jūsų gydytojas, 
audiologas ar klausos sveikatos priežiūros specialistas.
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Jūsų gydytojas, audiologas ar klausos sveikatos priežiūros specialistas gali moduliuoti sukurtą triukšmą 
taip, kad jis taptų malonesnis. Tokiu būdu triukšmas gali būti panašus pavyzdžiui į bangas atsimušančias 
į krantą.

Moduliavimo lygis ir greitis taip pat gali būti sukonfigūruoti pagal jūsų norus ir poreikius. Jei turite du 
belaidžius klausos aparatus, kurie palaiko klausos aparatų sinchronizavimą, šią funkciją gali įjungti jūsų 
klausos sveikatos priežiūros specialistas. Dėl to garso generatorius sinchronizuos abiejuose klausos 
aparatuose girdimus garsus. Jei jūsų spengimas ausyse kelia nerimą tik ramioje aplinkoje, jūsų gydytojas, 
audiologas ar klausos sveikatos priežiūros specialistas gali nustatyti TSG modulį taip, kad jis būtų girdimas 
tik tokioje aplinkoje. Bendras garso lygis gali būti nustatomas garso reguliatoriumi. Jūsų gydytojas, audi-
ologas ar klausos sveikatos priežiūros specialistas kartu su jumis patikrins, ar tokia garsumo reguliavimo 
funkcija jums reikalinga. Klausos aparatuose, kuriuose yra įjungta sinchronizacijos funkcija, jūsų klausos 
sveikatos priežiūros specialistas gali įjungti aplinkos monitoringo sinchronizavimą, kurio dėka ir priklauso-
mai nuo foninio garso lygio, triukšmo lygis būtų automatiškai nustatomas abejais klausos aparatams. Be 
to, jei klausos aparatas turi garso reguliatorių, tuomet tuo pačiu metu garso reguliatoriumi galima reguliuoti 
garsumą bei koreguoti abiejuose klausos aparatuose sukurtą triukšmo lygį.

TSG garso reguliavimas
Garso generatoriaus garsumo lygį parenka klausos sveikatos priežiūros specialistas. Įjungus garso 
generatorių, garsumo lygis atitiks šį optimalų nustatymą. Todėl gali prireikti garsumą valdyti rankiniu būdu.   
Garsumo reguliatorius suteikia galimybę garsumą arba stimulo kiekį pakoreguoti pagal vartotojo norus.

i Atsargumo priemonės 
• Garsumo reguliatorius yra papildoma TSG modulio funkcija, naudojama garso generatoriaus triukšmo 

lygio reguliavimui. Siekiant apsaugoti vaikus, fizinių ar protinių negalių turinčius asmenis nuo keliamų 
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netyčinio naudojimosi pavojų, garsumo reguliatorius, jei įjungtas, turi būti sukonfigūruotas taip, kad 
sklindančio garso lygį būtų galima tik sumažinti.

i TSG atsargumo priemonės
• Jei vartotojas patiria bet kokį šalutinį garso generatoriaus naudojimo poveikį, pvz., galvos svaigimą, 

pykinimą, galvos skausmą, pastebimą klausos prastėjimą arba padidėjusį spengimą ausyse, vartotojas 
turėtų nutraukti garso generatoriaus naudojimą ir atlikti medicininį sveikatos įvertinimą.

• TSG klausos aparatą naudojantiems vaikams ir fizinių ar protinių negalių turintiems asmenis reikalinga 
globėjo priežiūra.

Mokslinis aparato sukūrimo pagrindas
SG modulis spengimo ausyse garsą užgožia neutraliu garsu, kuris yra lengvai ignoruojamas. Garso papildy-
mas triukšmu yra svarbi daugumos spengimo ausyse valdymo metodų, pavyzdžiui, spengimo ausyse tera-
pijos (TRT), dalis. Norint padėti priprasti prie spengimo ausyse, jis turi būti girdimas. Taigi idealus TSG mod-
ulio lygis turi būti nustatytas taip, kad triukšmas pradėtų lietis su spengimo ausyse garsais ir būtų galima 
išgirsti abu: ir spengimą ausyse, ir naudojamą triukšmą.

Daugeliu atvejų TSG modulis gali būti nustatytas ir taip, kad spengimo ausyse garsą užmaskuotų. Įvedus 
malonesnį ir valdomą garso šaltinį siekiama suteikti laikiną palengvėjimą.
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Aukšto dažnio filtras Žemo dažnio filtras

500 Hz 2000 Hz
750 Hz 3000 Hz

1000 Hz 4000 Hz

1500 Hz 5000 Hz

2000 Hz 6000 Hz

Reikšmingos fizinės savybės 
Garso signalo technologija
Skaitmeninis

Galimi garsai
Baltojo triukšmo signalas gali būti nustatytas parenkant tokias konfigūracijas:
Baltojo triukšmo signalus galima moduliuoti amplitudės ribose, kurios slopinimo gylis yra iki 14 dB.

Šio TSG klausos aparato receptinis 
naudojimas
TSG modulis turėtų būti naudojamas taip, kaip 
nurodė gydytojas, audiologas ar klausos sveikatos 
priežiūros specialistas. Siekiant išvengti ilgalaikių 
klausos pažeidimų, maksimalus kasdienis naudoji-
mas priklauso nuo sukurto garso lygio.

Jei vartotojas patiria bet kokį šalutinį garso generato-
riaus naudojimo poveikį, pvz., galvos svaigimas, pykinimas, galvos skausmas, pastebimas klausos funkcijos 
prastėjimas arba padidėjęs spengimas ausyse, vartotojas turėtų nutraukti garso generatoriaus naudojimą ir 
atlikti medicininį sveikatos įvertinimą.

Pagrinde tikslinė populiacija yra suaugusių žmonių, vyresnių kaip 18 metų amžiaus. Šis produktas taip 
pat gali būti naudojamas 5 metų ir vyresniems vaikams. Tačiau, vaikams arba fiziškai ir protiškai atsilikus-
iems naudotojams bus reikalinga daktaro, audiologo, klausos sveikatos priežiūros specialisto arba globėjo 
priežiūra įsidedant ir išimant klausos aparatą, kuriame yra TSG modelis.
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Svarbus pranešimas būsimiems garso generatorių naudotojams 
Spengimo ausyse maskavimo įrenginys yra toks elektroninis prietaisas, kuris sukuria pakankamo intensy-
vumo ir tinkamo dažnio triukšmą ir juo užmaskuoja vidinį triukšmą. Šis prietaisas taip pat naudojamas kaip 
pagalba žmogui, kuris girdi išorinį triukšmą ir kalbas.

Gera sveikatos praktika reikalauja, kad prieš naudojantis garso generatoriumi, su spengimo ausyse prob-
lema susiduriantis asmuo atliktų medicininį įvertinimą pas licencijuotą gydytoją (pageidautina pas gydytoją, 
kuris specializuojasi ausies ligų srityje). Licencijuoti gydytojai, kurie specializuojasi ausies ligų srityje, dažnai 
yra vadinami otolaringologais, otologais ar otorinolaringologais.

Medicininio įvertinimo tikslas yra užtikrinti, kad prieš naudojant garso generatorių, būtų nustatytos ir 
išgydytos visos mediciniškai gydomos būklės, galinčios įtakoti spengimą.

Garso generavimo prietaisas yra garsų, skirtų naudoti po atitinkamų konsultacijų ir/arba spengimo ausyse 
valdymo programoje, generavimo priemonė, skirta spengimo ausyse problemą turintiems pacientams.
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i TSG įspėjimas klausos sveikatos priežiūros specialistų
Prieš pradedant naudoti garso generatorių, klausos sveikatos priežiūros specialistas turėtų būsimam garso 
generatoriaus naudotojui patarti nedelsiant pasikonsultuoti su licencijuotu gydytoju (pageidautina ausies 
specialistu), jei klausos sveikatos priežiūros specialistas tyrimo, faktinio stebėjimo metu ar bet kokios ki-
tos prieinamos informacijos dėka nustato, kad potencialus generatoriaus naudotojas turi vieną iš žemiau 
pateiktų sveikatos sutrikimų/būklių:
 (i) Matomą įgimtą ar trauminę ausies deformaciją.
 (ii) Aktyvų išskyrų iš ausies tekėjimą 90 dienų laikotarpiu.
 (IIi) Staigų ar greitai progresuojantį klausos prastėjimą per paskutines 90 dienų.
 (iv) Ūmų arba lėtinį galvos svaigimą.
 (v) Staigų ar neseniai prasidėjusį vienos ausies klausos suprastėjimą per paskutines 90 dienų.
 (vi) Audiometrinis oro-kaulo tarpas, esant 500 Hz, 1000 Hz ir 2000 Hz dažniui, yra lygus 15 decibelų 
arba didesnis.
 (vii) Akivaizdžiai pastebimą gausų ausies sieros kaupimąsi ar svetimkūnį ausies kanaluose.
 (viii) Skausmas ar diskomfortas ausyje.

i ATSARGIAI: Didžiausia garso generatoriaus galia patenka į diapazoną, kuris pagal OSHA taisykles, 
gali turėti įtakos klausos praradimui. Pagal NIOSH rekomendacijas, kai nustatytas generatoriaus garso 
slėgio lygis (SPL) yra 85 dB ar daugiau, naudotojas neturėtų garso generatoriaus naudoti ilgiau nei aštuonias 
(8) valandas per dieną. Kai nustatytas generatoriaus SPL yra 90 dB ar daugiau, naudotojas neturėtų garso 
generatoriaus naudoti ilgiau nei dvi (2) valandas per dieną. Jokiu būdu garso generatorius neturėtų būti 
naudojamas tuomet, kai triukšmo lygis kelia diskomfortą. 
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i Įspėjimai apie baterijas
Nors baterijos yra labai mažos, jose yra pavojingų medžiagų, todėl išmeskite atsakingai. Tai svarbu jūsų ir 
aplinkos saugumui. Atkreipkite dėmesį:
1.  Nebandykite baterijų (cinko-oro) pakrauti. Šios baterijos nėra įkraunamos, jos gali išsilieti arba sprogti. 
2.  Nemėginkite baterijų naikinti jas degindami. Naudotos baterijos yra kenksmingos aplinkai. Išmeskite jas 

laikydamiesi vietinių taisyklių arba grąžinkite savo klausos priežiūros specialistui.
3. NEDĖKITE baterijos į burną. Jei bateriją prarijote, nedelsdami kreipkitės į gydytoją, nes tai gali pakenkti 

jūsų sveikatai.
4.  Saugokite baterijas naminiams gyvūnėliams, vaikams ir psichinės sveikatos sutrikimų turintiems 

asmenims nepasiekiamoje vietoje.
5.  Jei klausos aparato nenaudosite ilgesnį laiką, išimkite baterijas, kad jos neištekėtų. 

i Klausos aparatui keliami lūkesčiai 
Klausos aparatas neatkurs įprastos klausos ir neapsaugos nuo klausos sutrikimų bei nepagerins su organo 
pažeidimais susijusios būklės. Rekomenduojame klausos aparatą naudoti nuolat. Daugeliu atvejų retas 
naudojimas nesuteikia tiek naudos, kiek galėtų.

Klausos aparato naudojimas yra tik klausos reabilitacijos dalis, todėl gali prireikti papildomų garsinių 
mokymų ir apmokymo skaityti iš lūpų.
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i Įspėjimas klausos aparatą išduodančiam specialistui (tik JAV) 
Prieš pradedant naudoti klausos aparatą, jį išduosiantis specialistas turėtų būsimam klausos aparato 
naudotojui patarti nedelsiant pasikonsultuoti su licencijuotu gydytoju (pageidautina ausies specialistu), jei 
klausos sveikatos priežiūros specialistas klausimų pagalba, faktinio stebėjimo metu ar bet kokios kitos 
prieinamos informacijos dėka nustato, kad potencialus naudotojas turi vieną iš žemiau pateiktų sveikatos 
sutrikimų/būklių:
 (i) Matomą įgimtą ar trauminę ausies deformaciją.  
 (ii) Aktyvų išskyrų iš ausies tekėjimą per 90 dienų laikotarpį.
 (iii) Staigų ar greitai progresuojantį klausos prastėjimą per paskutines 90 dienų.
 (iv) Ūmų arba lėtinį galvos svaigimą.
 (v) Staigų ar neseniai prasidėjusį vienos ausies klausos suprastėjimą per paskutines 90 dienų.
 (vi)  Audiometrinis oro-kaulo tarpas, esant 500 Hz, 1000 Hz ir 2000 Hz dažniui, yra lygus 15 decibelų 

arba didesnis.
 (vii) Akivaizdžiai pastebimą gausų ausies sieros kaupimąsi ar svetimkūnį ausies kanaluose.
 (viii) Skausmas ar diskomfortas ausyje.
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Svarbus pranešimas būsimiems klausos aparato naudotojams (tik JAV)
Gera sveikatos praktika reikalauja, kad prieš įsigyjant klausos aparatą, klausos sutrikimų turintis asmuo 
atliktų medicininį įvertinimą pas licencijuotą gydytoją (pageidautina pas gydytoją, kuris specializuojasi ausies 
ligų srityje). Licencijuoti gydytojai, kurie specializuojasi ausies ligų srityje, dažnai yra vadinami otolaringolo-
gais, otologais ar otorinolaringologais. Medicininio įvertinimo tikslas yra užtikrinti, kad prieš įsigyjant klausos 
aparatą, būtų nustatytos ir išgydytos visos mediciniškai gydomos būklės, galinčios turėti įtakos klausai.

Po medicininio įvertinimo gydytojas pateiks jums raštišką pareiškimą, kuriame bus teigiama, kad jūsų klau-
sos sutrikimas buvo mediciniškai įvertintas ir kad galite būti laikomas kandidatu klausos aparatui gauti. 
Gydytojas nukreips jus į audiologą arba klausos aparatus išduodantį specialistą, jei reikia, klausos aparato 
poreikio įvertinimui. Audiologas arba klausos aparatą išduodantis specialistas atliks klausos vertinimą ir 
nustatys jūsų gebėjimą girdėti su klausos aparatu ir be jo. Klausos aparato vertinimas leis audiologui ar 
klausos aparatą išduodančiam specialistui parinkti ir pritaikyti jūsų individualius poreikius atitinkantį klausos 
aparatą. Jei turite abejonių dėl savo sugebėjimo prisitaikyti prie sustiprinto garso, turėtumėte pasiteirauti 
apie galimybę pasinaudoti bandomąja nuoma ar dalyvauti pirkimo pasirenkant programoje. Daugelis 
klausos aparatų išdavėjų siūlo programas, kurios leidžia jums naudoti klausos aparatą tam tikrą laiką už 
nominalų mokestį, po kurio jūs galėsite nuspręsti, ar nori įsigyti klausos aparatą.

Federalinis įstatymas riboja klausos aparatų pardavimą asmenims, kurie medicininį įvertinimą atliko pas 
licencijuotą gydytoją. Federalinis įstatymas leidžia visiškai informuotam suaugusiam asmeniui pasirašyti 
atsisakymo pareiškimą,   kuriuo medicininio įvertinimo atsisakoma dėl religinių ar asmeninių įsitikinimų, 
draudžiančių konsultuotis su gydytoju. Toks atsisakymas nėra susijęs su nauda sveikatai ir yra nerekomen-
duojamas.
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Vaikai su klausos sutrikimais (tik JAV)
Be to, kadangi klausos sutrikimą turintį vaiką apžiūri ir mediciniškai įvertina gydytojas terapeutas, vaikas 
turėtų būti nukreipiamas ir audiologo įvertinimui bei reabilitacijai, nes klausos sutrikimai gali sukelti kalbos 
vystymosi problemų ir sutrikdyti vaiko edukacinę bei socialinę raidą. Audiologas turi kvalifikuotą išsilavinimą 
ir patirtį, todėl gali padėti įvertinti ir reabilituoti klausos sutrikimų turinčius vaikus.
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Techniniai duomenys

Atvira Uždara

Sustiprinamo garso kiekis(60 dB SPL įvestis) HFA 36 41 dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
51
44

54
48

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
119
113

123
117

dB SPL
dB SPL

Viso harmoninių trukdžių 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

0.5
0.1
0.4 

2.0
1.4
0.3 

%
%
%

Teleritės jautrumas (SPLIV @ 31.6 mA/m) 96 99 dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas (be triukšmo slopinimo) 23 23 dB SPL

Dažnių diapazonas (DIN 45605)
100–
6940

100–
6870

Hz

Srovės nutekėjimas (bandymo režimu) 1.2 1.2 mA

MINI BTE
Modeliai: AL967-DIW, AL767-DIW, AL567-DIW, AL467-DIW, 
ALT967-DIW, ALT767-DIW

Duomenys pagal ANSI S3.22-2009; ir IEC 60118-7 ed.2.0 Maitinimo įtampa 
1,3 V, 2 colių jungtis

Atvira konfigūracija 

Uždara konfigūracija
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Atvira Uždara

Sustiprinamo garso kiekis (60 dB SPL įvestis) HFA 39 45 dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
51
45

59
50

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
123
117

127
122

dB SPL
dB SPL

Viso harmoninių trukdžių
500 Hz
800 Hz

1600 Hz

0.2
0.3
0.6 

0.7
1.4
0.8 

%
%
%

Teleritės jautrumas (SPLIV @ 31.6 mA/m) 100 106 dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas (be triukšmo slopinimo) 27 25 dB SPL

Dažnių diapazonas (DIN 45605)
100–
6740

100–
6850

Hz

Srovės nutekėjimas (bandymo režimu) 1.2 1.2 mA

BTE
Modeliai: AL977-DVIW, AL777-DVIW, AL577-DVIW, AL477-DVIW, 
ALT977-DVIW, ALT777-DVIW, ALT577-DVIW

Atvira konfigūracija 

Uždara konfigūracija
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Duomenys pagal ANSI S3.22-2009; ir IEC 60118-7 ed.2.0 Maitinimo įtampa 
1,3 V, 2 colių jungtis
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POWER BTE
Modeliai: AL987-DVIW, AL787-DVIW, AL587-DVIW, AL487-DVIW, 
ALT987-DVIW, ALT787-DVIW, ALT587-DVIW

Duomenys pagal ANSI S3.22-2009; ir IEC 60118-7 ed.2.0 Maitinimo 
įtampa 1,3 V, 2 colių jungtis

FULL-ON AND REFERENCE TEST GAIN

G
ai

n 
(d

B
)

Sustiprinamo garso kiekis  
60 dB SPL įvestis

Maksimalus sustiprinimas 
50 dB SPL įvestis

2 colių jungtis

Dažnis (Hz)

MAKSIMALI GALIA (OSPL 90)

Dažnis (Hz)

G
al

ia
 (d

B
 S

P
L)

2 colių jungtis

Sustiprinamo garso kiekis (60 dB SPL įvestis) HFA 49 dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)
Max
HFA

67
61

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)
Max
HFA

130
127

dB SPL
dB SPL

Viso harmoninių trukdžių 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

2.0
0.6
0.6 

%
%
%

Teleritės jautrumas (SPLIV @ 31.6 mA/m) 111 dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas (be triukšmo slopinimo) 22 dB SPL

Dažnių diapazonas (DIN 45605)
100–
6400

Hz

Srovės nutekėjimas (bandymo režimu) 1.2 mA
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MINI BTE
Modeliai: VO967-DW, VO767-DW, VO567-DW, VOT967-DW, VOT767-
DW, UP967-DW, UP767-DW 

Duomenys pagal ANSI S3.22-2009; ir IEC 60118-7 ed.2.0 Maitinimo įtampa 
1,3 V, 2 colių jungtis

Atvira konfigūracija

Uždara konfigūracija

Dažnis (Hz)

MAKS. SUSTIPRINIMAS IR  
SUSTIPRINAMO GARSO KIEKIS

P
ag

ar
si

ni
m

as
 (d

B
)

Sustiprinamo garso kiekis 
60 dB SPL įvestis

Maks. sustiprinimas 
50 dB SPL įvestist

2 colių jungtis

MAKSIMALI GALIA (OSPL 90)

Dažnis (Hz)

G
al

ia
 (d

B
 S

P
L)

2 colių jungtis

Atvira Uždara

Sustiprinamo garso kiekis (60 dB SPL įvestis) HFA 36 40 dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
51
46

55
49

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
117
112

122
117

dB SPL
dB SPL

Viso harmoninių trukdžių
500 Hz
800 Hz

1600 Hz

0.8
0.2
0.5

1.8
1.5
0.5

%
%
%

Teleritės jautrumas (SPLIV @ 31.6 mA/m) 95 98 dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas (be triukšmo slopinimo) 22 22 dB SPL

Dažnių diapazonas (DIN 45605) 100–
7040

100–
7110

Hz

Srovės nutekėjimas (bandymo režimu) 1.1 1.1 mA
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BTE
Modeliai: VO977-DW, VO777-DW, VO577-DW, VOT977-DW, VOT777-DW, 
UP977-DLW, UP977-DW, UP777-DLW, UP777-DW, UPS977-DLW,  
UPS777-DLW, UPS577-DLW, UPS577M-DLW, LN977-DW, LN777-DW, 
LN577-DW, LNT977-DW, LNT777-DW

Duomenys pagal ANSI S3.22-2009; ir IEC 60118-7 ed.2.0 Maitinimo įtampa 
1,3 V, 2 colių jungtis

Atvira konfigūracija

Uždara konfigūracija

Dažnis (Hz)

MAKS. SUSTIPRINIMAS IR  
SUSTIPRINAMO GARSO KIEKIS

P
ag

ar
si

ni
m

as
 (d

B
)

Sustiprinamo garso kiekis 
60 dB SPL įvestis

Maks. sustiprinimas 
50 dB SPL įvestist

2 colių jungtis

MAKSIMALI GALIA (OSPL 90)

Dažnis (Hz)

G
al

ia
 (d

B
 S

P
L)

2 colių jungtis

Atvira Uždara

Sustiprinamo garso kiekis (60 dB SPL įvestis) HFA 41 47 dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
51
46

59
52

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
122
118

128
123

dB SPL
dB SPL

Viso harmoninių trukdžių
500 Hz
800 Hz

1600 Hz

0.1
0.2
0.5

0.4
0.4
0.5

%
%
%

Teleritės jautrumas (SPLIV @ 31.6 mA/m) 100 107 dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas (be triukšmo slopinimo) 23 22 dB SPL

Dažnių diapazonas (DIN 45605) 100–
6770

100–
6850

Hz

Srovės nutekėjimas (bandymo režimu) 1.1 1.1 mA
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POWER BTE
Modeliai: VO988-DW, VO788-DW, VO588-DW, VOT988-DW,  
VOT788-DW, UP988-DLW, UP988-DW, UP788-DLW, UP788-DW, 
UPS988-DLW, UPS788-DLW, UPS588-DLW, UPS588M-DLW 
LN988-DW, LN788-DW, LN588-DW, LNT988-DW, LNT788-DW

Stiprios galios konfigūracija nėra prieinama LiNX Power BTE modelio formos 
veiksniams Duomenys pagal ANSI S3.22-2009; ir IEC 60118-7 ed.2.0 Mai-
tinimo įtampa 1,3 V, 2 colių jungtis

Stipri galia

Įprasta galia 

Dažnis (Hz)

MAKS. SUSTIPRINIMAS IR  
SUSTIPRINAMO GARSO KIEKIS

P
ag

ar
si

ni
m

as
 (d

B
)

Sustiprinamo garso kiekis 
60 dB SPL įvestis

Maks. sustiprinimas 
50 dB SPL įvestist

2 colių jungtis

MAKSIMALI GALIA (OSPL 90)

Dažnis (Hz)

G
al

ia
 (d

B
 S

P
L)

2 colių jungtis

Įprasta 
galia

Sipri 
galia

Sustiprinamo garso kiekis (60 dB SPL įvestis) HFA 51 50 dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
67
62

72
68

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)
Max
HFA

131
128

131
128

dB SPL
dB SPL

Viso harmoninių trukdžių
500 Hz
800 Hz

1600 Hz

1.0
0.4
0.5

0.7
0.4
0.3

%
%
%

Teleritės jautrumas (SPLIV @ 31.6 mA/m) 111 110 dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas (be triukšmo slopinimo) 20 21 dB SPL

Dažnių diapazonas (DIN 45605) 100–
6170

100–
4960

Hz

Srovės nutekėjimas (bandymo režimu) 1.1 1.1 mA
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SUPER POWER BTE
Modeliai: UPS998-DLW, UPS798-DLW, UPS598-DLW, UPS598M-DLW, 
EO998-DW, EO798-DW, EO598-DW

Duomenys pagal ANSI S3.22-2009; ir IEC 60118-7 ed.2.0

Maitinimo įtampa 1,3 V, 2 colių jungtis Dažnis (Hz)

MAKS. SUSTIPRINIMAS IR  
SUSTIPRINAMO GARSO KIEKIS

P
ag

ar
si

ni
m

as
 (d

B
)

Sustiprinamo garso kiekis 
60 dB SPL įvestis

Maks. sustiprinimas 
50 dB SPL įvestist

2 colių jungtis

MAKSIMALI GALIA (OSPL 90)

Dažnis (Hz)

G
al

ia
 (d

B
 S

P
L)

2 colių jungtis

Sustiprinamo garso kiekis (60 dB SPL įvestis) HFA 54 dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
83
69

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)
Maks.

HFA
141
131

dB SPL
dB SPL

Viso harmoninių trukdžių 500 Hz
800 Hz

1600 Hz

4,0
0,7
0,9

%
%
%

Teleritės jautrumas (1 mA /m įvestis) HFA - 
SPLIV @ 31.6 mA/m (ANSI)
Didžiausias teleritės jautrumas @ 1mA/m

Maks.
HFA
HFA

-
116
101

dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas be triukšmo mažinimo 
1/3 oktavos ekvivalentinis triukšmas,
be triukšmo slopinimo

26

-
dB SPL

Dažnių diapazonas (DIN 45605)
100-
5860

Hz

Srovės nutekėjimas (bandymo režimu) 1,3 mA
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Trikdžiai ir jų šalinimas

POŽYMIS PRIEŽASTIS GALIMI SPRENDIMO BŪDAI

Nėra garso Neįjungta Įjunkite prietaisą uždarydami baterijos dangtelį 

Išeikvota baterija Pakeiskite bateriją

Neuždarytas baterijos dangtelis Teisingai įstatykite bateriją

Užsikišęs ausies įdėklas arba vamzdelis Išvalykite ausies įdėklą ar vamzdelį

Užblokuotas sieros filtras Pakeiskite ausies sieros filtrą arba pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Įjungtas budėjimo režimas (ENZO ir Up Smart 98 modeliai) Paspauskite garso valdymo mygtuką

Nepakankamai garsiai Netinkamai uždėtas įdėklas Ausies įdėklą uždėkite dar kartą

Užsikišęs ausies įdėklas arba vamzdelis Išvalykite ausies įdėklą, pakeiskite ausinę, pakeiskite filtrą

Užsikišęs garsiakalbio filtras Pakeiskite filtrą arba pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Pasikeitė klausos jautrumas Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Susikaupė per daug ausies sieros Pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu

Nustatytas per tylus lygis Jei įmanoma, garso kontrolės pagalba pagarsinkite arba kreipkitės į klausos priežiūros specialistą

Nustatytas mažiausias garsumas (ENZO ir Up Smart 98 modeliai) Paspauskite garso valdymo mygtuką
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Trikdžiai ir jų šalinimas

POŽYMIS PRIEŽASTIS GALIMI SPRENDIMO BŪDAI

Nėra garso Neįjungta Įjunkite prietaisą uždarydami baterijos dangtelį 

Išeikvota baterija Pakeiskite bateriją

Neuždarytas baterijos dangtelis Teisingai įstatykite bateriją

Užsikišęs ausies įdėklas arba vamzdelis Išvalykite ausies įdėklą ar vamzdelį

Užblokuotas sieros filtras Pakeiskite ausies sieros filtrą arba pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Įjungtas budėjimo režimas (ENZO ir Up Smart 98 modeliai) Paspauskite garso valdymo mygtuką

Nepakankamai garsiai Netinkamai uždėtas įdėklas Ausies įdėklą uždėkite dar kartą

Užsikišęs ausies įdėklas arba vamzdelis Išvalykite ausies įdėklą, pakeiskite ausinę, pakeiskite filtrą

Užsikišęs garsiakalbio filtras Pakeiskite filtrą arba pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Pasikeitė klausos jautrumas Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Susikaupė per daug ausies sieros Pasitarkite su savo sveikatos priežiūros specialistu

Nustatytas per tylus lygis Jei įmanoma, garso kontrolės pagalba pagarsinkite arba kreipkitės į klausos priežiūros specialistą

Nustatytas mažiausias garsumas (ENZO ir Up Smart 98 modeliai) Paspauskite garso valdymo mygtuką

Jei yra kitų problemų, kurios šiame vadove nenurodytos, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.
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Trikdžiai ir jų šalinimas

POŽYMIS PRIEŽASTIS GALIMI SPRENDIMO BŪDAI

Per stiprus švilpimas /  
atgarsis

Netinkamai uždėtas įdėklas Atsargiai įstatykite ausies įdėklą iš naujo

Netinkamai uždėta ausinė Pakartotinai įstatykite ausinę

Susikaupė per daug ausies sieros Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Reikalingas sureguliavimas Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Susidėvėjo arba buvo pažeistas ausies kaiščio vamzdelis Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Atsilaisvino plono vamzdelio jungtis Pakeiskite ploną vamzdelį arba pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Klausos aparato nustatymai nėra tinkami Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Garsas iškraipytas / 
neaiškus

Išeikvota baterija Pakeiskite bateriją

Netinkamas ausies įdėklas arba ausinė Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Klausos aparatas sugedo Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Klausos aparato nustatymai nėra tinkami Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Neveikia belaidis ryšys Galima pagrindinė priežastis - įrenginys yra skrydžio režime Alera prietaisams su mygtuku: Atidarykite ir uždarykite baterijos skyrių. Alera įrenginiams be 
mygtuko: Visiems Verso įrenginiams atidarykite ir uždarykite baterijos dangtelį du kartus per 
10 sekundžių: Atidarykite ir uždarykite baterijos skyriaus dangtelį vieną kartą. Belaidis ryšys vėl 
įsijungs po 10 sekundžių. (Jei pagrindinė priežastis yra ta, kad įrenginys yra skrydžio režime)
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Trikdžiai ir jų šalinimas

POŽYMIS PRIEŽASTIS GALIMI SPRENDIMO BŪDAI

Per stiprus švilpimas /  
atgarsis

Netinkamai uždėtas įdėklas Atsargiai įstatykite ausies įdėklą iš naujo

Netinkamai uždėta ausinė Pakartotinai įstatykite ausinę

Susikaupė per daug ausies sieros Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Reikalingas sureguliavimas Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Susidėvėjo arba buvo pažeistas ausies kaiščio vamzdelis Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Atsilaisvino plono vamzdelio jungtis Pakeiskite ploną vamzdelį arba pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Klausos aparato nustatymai nėra tinkami Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Garsas iškraipytas / 
neaiškus

Išeikvota baterija Pakeiskite bateriją

Netinkamas ausies įdėklas arba ausinė Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Klausos aparatas sugedo Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Klausos aparato nustatymai nėra tinkami Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu

Neveikia belaidis ryšys Galima pagrindinė priežastis - įrenginys yra skrydžio režime Alera prietaisams su mygtuku: Atidarykite ir uždarykite baterijos skyrių. Alera įrenginiams be 
mygtuko: Visiems Verso įrenginiams atidarykite ir uždarykite baterijos dangtelį du kartus per 
10 sekundžių: Atidarykite ir uždarykite baterijos skyriaus dangtelį vieną kartą. Belaidis ryšys vėl 
įsijungs po 10 sekundžių. (Jei pagrindinė priežastis yra ta, kad įrenginys yra skrydžio režime)
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Garantija ir remontas
ReSound klausos aparatams teikia garantiją defektams, atsiradusiems dėl netinkamos darbų ar medžiagų 
kokybės, kaip tai nurodyta atitinkamuose ir galiojančiuose garantijos dokumentuose. Savo paslaugų teikimo 
politikoje, ReSound užtikrina, kad funkcionalumas atitiks bent jau lygiaverčius originalius klausos aparatus. 
ReSound yra pasirašiusi Jungtinių Tautų pasaulinės sutarties iniciatyvą ir yra pasiryžusi laikytis pažangios 
aplinką tausojančios praktikos. Dėl šios priežasties, ReSound sprendimu, klausos aparatai gali būti keičiami 
naujais gaminiais arba tokiais gaminiais, kurie buvo pagaminti iš naujų ar tinkamų eksploatuoti naudotų 
dalių, arba suremontuoti naudojant naujas arba atnaujintas atsargines dalis. Klausos aparatų garantinis 
laikotarpis nurodytas jūsų garantijos kortelėje, kurią jums perdavė jūsų klausos priežiūros specialistas. 

Dėl klausos aparatų, kuriems reikalingas remontas, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą. Netinka-
mai veikiantys ReSound klausos aparatai turėtų būti remontuojami kvalifikuoto meistro. Nebandykite patys 
atidaryti klausos aparato korpuso, nes tai panaikins garantiją.

Temperatūros bandymas, informacija dėl transportavimo ir saugojimo
GN ReSound klausos aparatai, remiantis vidiniais ir pramoniniais standartais, buvo išbandyti įvairiuose 
temperatūros ir drėgnumo ciklų bandymuose tarp -25°C ir  +70°C.

Pervežant ar laikant klausos aparatą nenaudojamą, temperatūra neturėtų viršyti nuo -20° C iki 60°C ribų, 
santykinė drėgmė negali būti didesnė nei 90% RH, nesikondensuoja (ribotą laiką). Tinkamas oro slėgis yra 
nuo 500 iki 1100 hPa.
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Atkreipkite dėmesį į informaciją, pažymėtą įspėjamuoju simboliu

 ĮSPĖJIMAS Perspėjama apie situaciją, kuri gali sukelti rimtų sužalojimų.
 ATSARGIAI Perspėjama apie situaciją, kuri gali sukelti nedidelius ir vidutinio sunkumo sužalojimus.

i Patarimai ir kita informacija apie tai, kaip tinkamai elgtis su klausos aparatu.

 Įranga su radijo siųstuvu.

Norėdami savo klausos aparatą išmesti, kreipkitės į 
savo klausos priežiūros specialistą.

i „Made for iPhone“ reiškia, kad elektroninis priedas buvo sukurtas 
specialiai iPhone įrenginiui, o kūrėjas patvirtino, kad priedas atitinka Apple 
efektyvumo standartus. Apple neatsako už šio klausos aparato veikimą ar jo 
atitiktį saugos bei priežiūros standartams. Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo 
naudojimas su iPhone, gali turėti įtakos belaidžio ryšio funkcijai.

ReSound Smart, ReSound LiNX, ENZO ir Up Smart yra suderinami su 
iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6s Plus, iPhone 
6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone SE, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, 
iPad Pro 10.5, iPad Pro 12.9, iPad Pro 9.7, iPad Air 2, iPad Air, iPad mini 4, 
iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini, iPad 5, iPad 4, iPod touch 6 ir iPod touch 
5, kurie naudoja iOS 8.0 programinę įranga arba naujesnes. Apple, Apple 
logotipas, iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad ir iPod touch yra JAV ir 
kitose šalyse registruoti Apple Inc. prekių ženklai.
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Bet kokie su ES Medicininių prietaisų direktyva 93/42/EEC arba ES Radijo įrangos 
direktyva susiję klausimai turėtų būti pateikiami GN ReSound A/S. 

Pagaminta pagal ES medicinos prietaisų  
Direktyvą 93/42/EEC:

Pasaulinė būstinė 
GN ReSound A/S 
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Balerupas 
Danija
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

CVR nr. 55082715


