Naudojimo vadovas
Įausiniai klausos aparatai
resound.com

Kairysis klausos aparatas

Dešinysis klausos aparatas

Serijos numeris

Serijos numeris

Modelio numeris

Modelio numeris

Imtuvo tipas

Imtuvo vamzdelio
ilgis

0

Baterijos dydis

312

Atviras / standartinis tvirtinimas:

Mažas
Vidutinis
Didelis
Atvira ausinė

2

Imtuvo tipas

Mažos Galios
Vidutinės galios
Didelės galios
Itin didelės galios
1

2

3

4

Mažos Galios
Vidutinės galios
Didelės galios
Itin didelės galios

Imtuvo vamzdelio
ilgis

0

1

2

3

4
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Mažas
Vidutinis
Didelis
Dviguba ausinė

Tulpė

Ausies įdėklas

Tulpės formos ausinė RIE ausies įdėklas

Programa

Pyptelėjimas

Aprašymas

1
2
3
4

Klausos sistemos siūlomos specialios savybės:
Smart Start 13 puslapyje		
Phone Now 22 puslapyje		
Teleritė 24 puslapyje		
Spengimo garso ausyse generatorius 29 puslapyje
Tiesioginio garso įvestis 26 puslapyje

Šis naudojimo vadovas skirtas šiems nurodyto tipo klausos aparatų modeliams:
BRIE, FCC ID: X26BRIE, IC: 6941C-BRIE; VE312, FCC ID: X26VE312, IC: 6941C-VE312. Žr. 7 psl.
visų tipų modelių sąrašą.
Šis prietaisas veikia nuo 2,4 GHz iki 2,48 GHz. dažnių diapazone. Šiame prietaise įmontuotas radijo
siųstuvas, veikiantis 2.4 GHz - 2.48 GHz diapazone.

3

1

Įvadas

Sveikiname įsigijus naują klausos aparatą. Inovatyvi ReSound garso technologija ir dizainas bei jūsų klausos priežiūros specialisto specialiai jums pritaikyti įrenginio parametrai padės klausymą paversti gerokai
malonesne patirtimi.
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.

2

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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Prisitaikymas prie sustiprinto garso

Klausos aparato pirkimas yra svarbus žingsnis, tačiau tai yra tik vienas žingsnis patogesnio klausymo link.
Norint sėkmingai prisitaikyti prie klausos aparato sustiprinamo garso reikia laiko ir nuoseklaus naudojimo.
Atlikę šiuos veiksmus jūs gausite daugiau naudos iš ReSound klausos aparato:
• Norint patogiai jaustis su klausos aparatu - naudokite jį reguliariai.
• Prireiks laiko norint priprasti prie klausos aparato. Pirma, nešiokite klausos aparatą po 15 minučių
ir ilgainiui ilginkite nešiojimo trukmę. Tai yra labai panašu, lyg pripratimas prie kontaktinių lęšių.
Pasikalbėkite su savo klausos priežiūros specialistu, kuris gali suplanuoti jums pritaikytą tvarkaraštį.
• Palaipsniui priprantant prie klausos aparato - prailginkite naudojimo trukmę ir naudokite klausos
aparatą įvairaus triukšmingumo aplinkose.
Gali prireikti keletos mėnesių, kol jūsų smegenys pripras prie visų “naujų” garsų aplink jus. Vadovaujantis
šiais patarimais jūsų smegenims bus suteikiama laiko išmokti interpretuoti garso sustiprinimą ir padidins
naudą, kurią jūs gaunate naudodami ReSound klausos aparatą.
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Tvirtinimas

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį ir ISED taisykles.
Naudojimui taikomos šios dvi sąlygos:
1. Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių.
2. Šis prietaisas turi priimti visus gautus trikdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą
veikimą.

i
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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 televizijos 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.
• Padidinkite atstumą tarp įrangos ir 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.

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: BRIE ir VE312 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.
• Japonijos radijo įstatymas ir Japonijos telekomunikacijos verslų įstatymų laikymasis. Šis prietaisas
yra išduodamas pagal Japonijos radijo įstatymą (電波法) and the Japanese telecommunications
Business Law (電気通信事業法). Šis prietaisas neturėtų būti modifikuojamas (priešingu atveju
priskirtas paskyrimo numeris tampa negaliojančiu).
Patentai: US 7,593,537 US 8,00,849
Mini Įausinis Imtuvas (RIE) - VE312 tipo klausos aparatas, FCC ID: X26VE312, IC numeriu
6941C-VE312 ir 312 dydžio baterija pasiūla apima šiuos gaminius:
LT961-DRW, LT761-DRW, LT561-DRW
Įausinių (RIE) BRIE tipo klausos aparatų su FCC ID X26BRIE, IC numeriu 6941BRIE ir 13 dydžio baterija
pasiūla apima šiuos gaminius: LT962-DRW, LT762-DRW, LT562-DRW
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6 Aprašymai
6.1 Jūsų klausos aparatas – LT 61 / LT 62
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Imtuvo vamzdelis
Atvira imtuvo ausinė
Tulpės formos imtuvo ausinė
Dviguba imtuvo ausinė
RIE ausies įdėklas
Sportinis užraktas
Baterijos dangtelis
Imtuvas
Paspauskite mygtuką
7
(tik LT 61 modeliams)
Daugiafunkciniai mygtukai
LP versijos imtuvo vamzdelis
MP versijos imtuvo vamzdelis
HP versijos imtuvo vamzdelis
UP imtuvas/įdėklas
Modelis ir serijos numeris (baterijos skyriuje)
Tiesioginė garso įvestis

LT 62-DRW
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1
16

8
2

LT 61-DRW

9

1

8

7
10

15

2

3

11

4

5

12

6

13

14

11

6.2

Kairės ir dešinės pusės klausos aparato atpažinimas

Jei turite du klausos aparatus, jie gali būti nustatomi skirtingai. Vienas jūsų kairiajai ausiai - kitas dešiniajai.
Nesumaišykite jų. Prašome atkreipti dėmesį, kada valote, saugojate ir įsidedate savo klausos aparatą.

Kairė

Dešinė

Galbūt norėsite paklausti savo klausos priežiūros specialisto, kad jūsų klausos aparatą spalvotai
pažymėtų kairiuoju ir dešiniuoju indikatoriumi: Kairė yra mėlyna ir dešinė yra raudona.
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7

Naudojimo pradžia

Įsidėję klausos aparatus į ausis - galite juos įjungti. Klausos aparatas visada prasideda 1 programoje ir iš
anksto numatytu garso stiprumu.

7.1

Įjungta

Įjungimo/išjungimo funkcija

1. Uždarykite baterijos dangtelį, kad įjungtumėte klausos aparato 1
programą.
2. Norint išjungti klausos aparatą - atidarykite baterijos dangtelį. Atidarykite jį nagu.

Išjungta

7.1.1 Smart Start
Smart Start uždelsia laiką klausos aparato įsijungimui po baterijos dangtelio
uždarymo. Įjungus Smart Start išgirsite pyptelėjimą (
ir pan.) kiekvieną
delsos sekundę (5 ar 10 sekundžių).

1

Jei nenorite įjungti klausos aparatų prieš įsidedant juos į ausis - paprašykite savo
klausos priežiūros speicialisto išjungti Smart Start..

7.2

Baterijos įdėjimas/keitimas

1. Nagu pilnai atidarykite baterijos dangtelį. Jei yra, išimkite naudotą
bateriją.
2. Nuimkite apsauginę plėvelę, palaukite 2 minutes, kol baterija aktyvuosis, ir tik tada dėkite ją į klausos aparatą. Norėdami aktyvuoti bateriją
- pašalinkite apsauginę plėvelę.

3

2
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3. Prieš įdėdami bateriją į klausos aparatą, palaukite 2 minutes.
4. Įstatykite naują bateriją taip, kad teigiamas polius būtų atsuktas į teisingą pusę. Visada įdėkite
bateriją į dangtelį: niekada nedėkite tiesiai į klausos aparatą.
5. Švelniai uždarykite baterijos dangtelį.

i

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. Naktį išjunkite klausos aparatą ir visiškai atidarykite baterijos dangtelį, kad drėgmė išgaruotų ir
prailgėtų klausos aparato tarnavimo laikas.
4. Jei klausos aparatas dažnai praranda ryšį su ReSound belaidžiais priedais, kreipkitės į savo
klausos priežiūros specialistą, kuris pateiks mažos varžos baterijų sąrašą.

i

ĮSPĖJIMAS: Baterijos susideda iš pavojingų medžiagų ir turi būti atsargiai išmestos vadovaujantis
saugos ir aplinkosaugos taisyklėmis. Taip pat, baterijas laikykite vaikams ir protiškai atsilikusiems
asmenims nepasiekiamoje vietoje.

7.3

Išsekusios baterijos indikatorius

Baigiant išeikvoti bateriją - klausos aparato amplifikacijos galimybės susilpnės ir pasigirs signalas. Šis
signalas pasikartos kas 15 minučių, kol klausos aparatas automatiškai išsijungs.

i
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PASTABA: Turėkite atsargines baterijos su savimi.

7.3.1 Išsekusios baterijos indikatorius tik tiems aparatams, kurie yra sujungti su priedais
Baterijos senka greičiau naudojant belaidžio ryšio funkcijas, pvz., tiesioginis transliavimas iš iPhone, arba
srautinio garso transliavimas iš televizoriaus su TV Streamer. Baterijai išsekus kai kurių ReSound belaidžių
priedų palaikymas išsijungia. Funkcionalumas atstatomas įdėjus naują bateriją.
Toliau pateiktoje lentelėje parodamas funcionalumo mažėjimas išsenkant baterijoms.
Klausos aparatas

Nuotolinio
valdymo pultas

Transliavimas

Pilnai įkrautas

P

P

P

Žemas

P

P

O

Išsekusios (pakeiskite
bateriją)

P

O

O

Baterijos lygis

Signalas
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7.4

Klausos aparato įdėjimas/išėmimas

Dėl patogumo, visada išjunkite savo klausos aparatus prieš juos įdėdami arba
išimdami
7.4.1 Įstatykite ausies įdėklą
1. Ausies įdėklą laikykite nykščiu ir rodomuoju pirštu, o garsiakalbį – atsuktą į
ausies kanalą.
2. Švelniai sukdami kiškite įdėklą į ausį.
3. Norėdami taisyklingai įstatyti, įdėklą pajudinkite aukštyn ir žemyn, švelniai
paspauskite. Įdėklą įstatysite lengviau, jei išsižiosite ir susičiaupsite.
4. Įsitikinkite, kad klausos aparatas tvirtai laikosi už ausies.
Eksperimentuodami galite rasti paprastesnį būda. Tinkamai įstačius, klausos
aparatas ausyje laikysis tvirtai bei patogiai.

i

i
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PASTABA: Įstatymo metu gali padėti ausies timptelėjimas priešinga ranka
aukštyn ir žemyn.
ATSARGIAI: Niekada nebandykite keisti klausos aparato, ausies įdėklų ar vamzdelių formos.

7.4.2 Pašalinkite ausies įdėklą
1. Pakelkite klausos aparatą už ausies. Akimirkai leiskite jį kabėti šalia ausies.
2. Švelniai truktelkite išėmimo vamzdelį (ne klausos aparatą ar vamzdelį) ir išimsite klausos aparatą.

i

PASTABA: Individualiai išformuotų ausies įdėklų su plonu vamzdeliu atveju naudokite ištraukimo
juostelę ir išimkite įdėklą.

3. Visiškai pašalinkite ausies įdėklą jį pasukdami.
7.4.3 Įstumkite ploną vamzdelį su ausine
1. Pakabinkite klausos aparatą virš
ausies.
2. Ploną vamzdelį laikykite jo linkio vietoje, o ausinę švelniai įstatykite/stumkite į ausies kanalą. Ausinę į ausies
kanalą stumkite pakankamai giliai, kol
plonas vamzdelis priglus prie galvos
(pasitikrinkite veidrodyje).

i

i

PASTABA: Siekiant išvengti švilpimo, svarbu, kad vamzdelis ir ausinė būtų įstatyti tinkamai. Dėl
kitų galimų priežasčių pasitikrinkite trikčių šalinimo vadove.
ATSARGIAI: Niekada nebandykite sulenkti ar kitaip modifikuoti plono vamzdelio formos.
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7.4.4 Pašalinkite ploną vamzdelį su ausine
1. Ploną vamzdelį pašalinkite laikydami jį nykščiu ir rodomuoju pirštu.
7.4.5 Sportinis užraktas
Jūsų klausos priežiūros specialistas įjungs ir pritaikys sportinį užraktą.

7.5

Klausos aparato naudojimas

7.5.1 Paspaudžiamas ir daugiafunkcinis mygtukai
Jei turite klausos aparatą su paspaudžiamu ar daugiafunkciniu mygtuku, jūs galite naudoti iki keturių
skirtingų klausymo programų. Kiekviena jų skirta ypatingoms situacijoms.
1. Norinėdami perjungti programą paspauskite mygtuką.
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 vėl įjungus klausos aparatus jie visada grįžta į numatytajį nustatymą (pirmoji programa
ir iš anksto nustatyas garsumas).
Todėl gali prireikti garsumą valdyti rankiniu būdu. Be to, valdant klausymo programas, daugiafunkcinis
mygtukas (tik 62-DRW) suteikia galimybę reguliuoti garso sustiprinimą pagal jūsų poreikį.
Daugiafunkcis mygtukas, priklausomai nuo paspaudimo būdo, reguliuoja klausos aparato garsumą arba
keičia klausymo programą.
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Programavimo mygtukas (tik 61 modeliams)

Daugiafunkcinis mygtukas (tik 62 modeliams)

Prireikus, jūsų klausos priežiūros specialistas gamyklinius daugiafunkcinio mygtuko nustatymus gali
pakeisti ir įrašyti juos į žemiau pateiktą lentelę:
Daugiafunkcinio mygtuko paspaudimas

Numatytasis nustatymas

Trumpas paspaudimas aukštyn

Pagarsina

Trumpas paspaudimas žemyn

Patildo

Ilgas paspaudimas aukštyn (3 sekundės)

Programų keitimas

Ilgas paspaudimas žemyn (3 sekundės)

Aktyvuoja transliavimą

Naujas nustatymas
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i
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PASTABA: Jei turite du klausos aparatus su įjungtu sinchronizuojamu mygtuko paspaudimu,
programos pakeitimai viename aparate automatiškai pakartojami antrame. Pakeitus programą
viename klausos aparate - jis reaguoja vienu ar keliais pyptelėjimais. Toks pat pyptelėjimų skaičius
yra ir antrame klausos aparate. Šis sinchronizavimo paspaudžiamas mygtukas gali būti sureguliuotas taip, kad spustelėjus viena kryptimi - pagarsintų; ir kita - patildytų. Garsumo pakoregavimas
viename klausos aparate atkartojamas kitame aparate tam, kad išliktų vienodamas garsumo lygis.

8

Naudojimasis telefonu

Jūsų klausos aparatas leidžia įprastai naudoti telefoną. Gali prireikti laiko, kol
rasite optimalią telefono laikymo vietą. Vienas ar daugiau šių patarimų jums
gali praversti:
1. Laikykite telefoną prie ausies.
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.

i

PASTABA: Atsižvelgiant į individualius jūsų poreikius, jūsų klausos priežiūros specialistas gali
suaktyvinti konkrečiai telefono naudojimui skirtą programą.

8.1

ReSound Smart klausos aparatų naudijimas su iPhone®, iPad®, ir iPod touch® (pasirinktinai)

ReSound LiNX 3D yra specialiai sukurtas naudojimui su iPhone® prietaisais. Galite tiesiogiai bendrauti
per iPhone®, iPad® ar iPod touch® įrenginius valdyti klausos aparatą.

i

PASTABA: Jei norite šiuos produktus sujungti ir naudoti kartu su ReSound LiNX 3D prietaisu,
kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.
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8.2

ReSound klausos aparatų naudojimas su išmaniųjų telefonų programėlėmis

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 ReSound įrenginiais, kuriems ji ir yra skirta. Programą naudojant su kitais įrenginiais, ReSound atsakomybės neprisiima.
• Jei norėtumėte turėti spausdintą išmaniųjų programėlių vartotojo vadovo versiją, kreipkitės į
klientų aptarnavimo skyrių arba prisijunkite prie mūsų internetinės svetainės www.resound.com/
support.

8.3

Mobilieji telefonai

Jūsų klausos aparatas atitinka griežčiausių Tarptautinių elektromagnetinio suderinamumo standartų.
Deja su klausos aparatais suderinami ne visi mobilieji telefonai (HAC).
Bet kokie trikdžiai galimi dėl jūsų mobiliojo telefono ypatumų ar telefono belaidžio ryšio paslaugų teikėjo.

i

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

8.4

Phone Now

Phone Now funkcija automatiškai perjungia esamą klausymo programą į jūsų telefono programą,
kai magnetinio telefono imtuvas yra arti ausies. Atitraukus telefoną nuo ausies, klausos aparatas
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automatiškai grįžta į ankstesnę klausymo programą.
8.4.1 Phone Now magnetų paskirties vieta
Uždėkite PhoneNow magnetą ant savo telefono imtuvo ir leiskite
PhoneNow funkcijoms veikti. Norėdami tinkamai pridėti 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.

i

PASTABA: Jei nesate patenkinti PhoneNow stiprumu, galite perkelti PhoneNow magentą arba
pridėti papildomų PhoneNow magnetų.
PASTABA: Prieš įstatydami magnetą į telefoną ar mobilųjų telefoną - naudokite rekomenduojamą
valiklį telefono nuvalymui.

8.4.2 Phone Now naudojimas
1. Naudokite telefoną įprastu būdu.
2. Trumpa melodija įspėja, kad Phone Now funkcija automatiškai įjungė telefono programą.
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i

PASTABA: Siekiant greičiau aktyvinti PhoneNow funkciją bei pagerinti girdimumą, pradžioje gali
prireikti kelis kartus pakeisti telefono imtuvo padėtį ir išsirinkti geriausią.

Jei nešiojate du klausos įrenginius su įjungta Comfort Phone funkcija, klausos aparatas, prie kurio nebus
priglaustas telefonas - pritils.

8.5

Teleritė (Tik 62-DRW)

Jūsų klausos aparate gali būti įrengta teleritė. Teleritės programa gali padėti pagerinti kalbos supratimą
naudojant su klausos aparatu suderinamus telefonus ir teatruose, kino teatruose, bažnyčiose ir kt., kuriuose įdiegta telesiųstuvai.
Teleritė negali veikti be telesiųstuvo (t.y. jutikliniai siųstuvai) arba su klausos aparatu suderinamo (HAC)
telefono. Įjungus Teleritės programą, jūsų klausos aparatas pradeda transiliuoti garsą iš telesiųstuvų ar
HAC telefono.

i
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PASTABA: Jei kyla nepatogumų naudojant telesiųstuvus, paprašykite klausos priežiūros specialisto,
kad pareguliuotų programą.
PASTABA: Jei aktyvavus teleritės programą ir naudojant jutiklinio siųstuvo sistemą, garsas iš klausos aparato nesklinda, greičiausiai jutiklinio siųstuvo sistema nėra įjungta arba ji veikia netinkamai.

8.5.1 Jutiklinio siųstuvo sistemos
Norėdami naudoti telesiųstuvų sistemas - atlikite šiuos veiksmus:
1. Perjunkite klausos aparatą į Teleritės programą.
2. Raskite gerą vietą. Gaunamas signalas nėra aiškus visose vietose. Jis priklauso nuo jutiklinio
siųstuvo. Ieškokite ženklų arba susiraskite vietą prisėsti.
3. Jei reikia, sureguliuokite garsumą.
4. Išeidami perjunkite į 1-ą programą.
8.5.2 HAC Telefonas
Teleritė priima HAC telefono magnetinį signalą ir paverčia jį garsu.
Norėdami naudoti HAC telefoną, vadovaukitės šiais veiksmais:
1. Perjunkite klausos aparatą į Teleritės programą.
2. Paėmę telefoną paskambinkite ar atsiliepkite.
3. Laikykite telefoną už ausies - greta klausos aparato ir truputį atitraukite.
4. Klausydami skambučio tono atitraukite telefoną, kol garsas bus
aiškiausias.
5. Jei reikia, sureguliuokite garsumą.
6. Baigę pokalbį, perjunkite į 1-ą programą.

i

PASTABA: Jei telefonas gauna silpną teleritės signalą, pabandykite įjungti
mikrofono programą. Norint išvengti švilpimo - per stipriai neprispauskite
telefono prie ausies.
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8.6

Tiesioginė garso įvestis (pasirinktinai)

Jūsų klausos aparatas turi Tiesioginės garso įvesties jungtį. Tiesioginė garso įvestis leidžia prie klausos
aparato tiesiogiai prijungti garso šaltinius, radiją, televiziją ar net mokymo įrangą. Dažniausiai tai pagerins
garso kokybę.

Audio priedėlis

Šaltinis laidu persiunčia garsą į jūsų klausos aparato priedėlį.
Klausos aparatas automatiškai aptiks Tiesioginės audio įvesties (DAI) šaltinį. DAI taip pat palaiko belaides
(Wifi) sistemas.
Jūsų klausos priežiūros specialistas gali suderinti klausos aparatą taip, kad girdėtumėte Tiesioginį audio
garsą bei garsą siunčiamą mikrofonų vienu metu. Jūs galite patildyti aplinkos garsus ir pagarsinti siųstuvo
siunčiamą garsą.
Šis priedas jungiamas klausos aparato apačioje. Tik prijungus klausos aparatai automatiškai uždarys
mikrofonus ir persijungs į DAI.
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8.6.1 DAI prijungimas
1. Audio DAI paspaudžiamą priedėlį sujunkite su grioveliu, esančiu tiesiai virš baterijos dangtelio, po
modelio numeriu.
2. Įstačius, paslinkite DAI paspaudžiamą priedėlį baterijų skyriaus link.
3. Švelniai spustelkite DAI paspaudžiamą priedėlį klausos aparato link.

8.6.2 DAI atjungimas
1. Paspauskite ir palaikykite DAI paspaudžiamo priedėlio viršuje, priekyje esantį mygtuką.
2. Švelniai nuimkite DAI paspaudžiamą priedėlį nuo klausos aparato.
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8.7

Skrydžio režimas (pasirinktinai)

i

ĮSPĖJIMAS: Prieš skrisdami lėktuvu arba eidami į teritoriją, kurioje draudžiama naudoti radijo
siųstuvus, būtinai išjunkite belaidžio ryšio funkciją.

ReSound LiNX 3D galite valdyti išmaniaisiais telefonais arba ReSound nuotolinio valdymo pultu. Kai kur
jūsų paprašys išjungti bevieles ryšio priemones.
Norėdami išjungti bevielį režimą - atlikite šiuos veiksmus:
1. Kiekvienam klausos aparatui atidarykite ir uždarykite (atidarykite ir uždarykite, atidarykite ir
uždarykite, atidarykite ir uždarykite) baterijos dangtelį tris kartus per 10 sekundžių.
2. Dvigubi skambesiai 10 sekundžių (
ir pan.) nurodo, kad jūsų klausos aparatas veikia skrydžio
režimu.
Norėdami įjungti bevielį režimą - atlikite šiuos veiksmus:
1. Kiekvienam klausos aparatui atidarykite ir uždarykite baterijos dangtelį.
2. Įsijungs bevielis režimas per 10 sekundžių.

i
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PASTABA: Net jei nustatytas sinchronizavimas - Skrydžio režimą reikia įjungti kiekvienam klausos
apratui atskirai.
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.
Skrydžio režimas prasitęs, jei atidarysite ir uždarysite baterijos dangtelį per šias 15 sekundžių.

9 Spengimo garso ausyse generatoriaus (Tinnitus Sound Generator
– TSG) modulis
9.1

TSG modulio paskirtis

Jūsų ReSound klausos aparatas turi garso generatoriaus funkciją, kuri sukuria spengimo ausyse valdymo
programose naudojamus garsus ir tuo būdu palengvina spengimo ausyse sukeltą diskomfortą.
Spengimas ausyse garso generatorius gali sugeneruoti garsus, pritaikytus pagal konkrečius gydymo
poreikius, kuriuos nustato gydytojas, audiologas ar klausos sveikatos priežiūros specialistas, ir jūsų asmeninius norus. Priklausomai nuo pasirinktos klausos aparato programos ir aplinkos, kurioje esate, kartais
girdėsite terapinį garsą, kuris primena nuolatinį ar nepastovų dūzgimą.

9.2

TSG modulio naudojimo instrukcijos

9.2.1 Įrenginio aprašymas
Spengimo ausyse garso generatoriaus modulis yra programinės įrangos įrankis, kuris generuoja spengimo ausyse valdymo programose naudojamus garsus ir tuo būdu palengvina spengimo ausyse sukeltą
diskomfortą.
9.2.2 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.
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.
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Moduliavimo lygis ir greitis taip pat gali būti sukonfigūruoti pagal jūsų norus ir poreikius. Klausos sveikatos priežiūros specialistas gali įjungti papildomą funkciją, kuri leidžia pasirinkti iš anksto užprogramuotus,
gamtą imituojančius garsus, pvz., bangų mūšos ar tekančio vandens garsus.
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, audiologas 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 priklausomai nuo foninio garso
lygio, triukšmo lygis būtų automatiškai nustatomas abiems 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.
9.2.3 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.
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9.3

TSG naudojimas su išmaniųjų telefonų programėlėmis

Triukšmo generatoriaus valdymas klausos aparato mygtukų pagalba gali būti palengvintas belaidžiu
valdymu per TSG valdymo programą išmaniajame telefone ar mobiliajame prietaise. TSG funkcija bus
prieinama šią funkciją palaikančiame klausos aparate, jei klausos sveikatos priežiūros specialistas ją įjungė
klausos aparato parinkimo metu.
Norint naudoti išmaniąsias telefono programas, klausos aparatas turi būti prijungtas prie išmanaus
telefono ar mobiliojo prietaiso.

9.4

Mokslinis aparato sukūrimo pagrindas

TSG modulis spengimo ausyse garsą užgožia neutraliu garsu, kuris yra lengvai ignoruojamas. Garso
papildymas triukšmu yra svarbi daugumos spengimo ausyse valdymo metodų, pavyzdžiui, spengimo ausyse terapijos (TRT), dalis. Norint padėti priprasti prie spengimo ausyse, jis turi būti girdimas. Taigi idealus
TSG modulio 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.

9.5

Techninės specifikacijos

9.5.1 Garso signalo technologija
Skaitmeninis
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9.5.2 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.
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

9.6

Spengimo garso ausyse generatoriaus (TSG) receptinis naudojimas

TSG modulis turėtų būti naudojamas taip, kaip nurodė gydytojas, audiologas ar klausos sveikatos
priežiūros specialistas. Siekiant išvengti ilgalaikių klausos pažeidimų, maksimalus kasdienis naudojimas
priklauso nuo sukurto garso lygio.
Jei vartotojas patiria bet kokį šalutinį garso generatoriaus 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.
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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 atsilikusiems
naudotojams bus reikalinga daktaro, audiologo, klausos sveikatos priežiūros specialisto arba globėjo
priežiūra įsidedant ir išimant klausos aparatą, kuriame yra TSG modelis.

9.7

Svarbus pranešimas būsimiems garso generatorių naudotojams

Spengimo ausyse maskavimas įrenginys yra toks elektroninis prietaisas, kuris sukuria pakankamo intensyvumo 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
problema 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 turėti įtakos spengimo ausyse problemai.
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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10 Imtuvo vamzdelis
Imtuvo vamzdelyje yra prie imtuvo prijungtas laidas, kuris perduoda garsą į ausies kanalą. Svarbu, kad imtuvo vamzdelis ir imtuvo ausinė/RIE įdėklas tvirtai priglustų prie ausies. Jei imtuvo vamzdelis arba imtuvo
ausinė/RIE įdėklas kokiu nors būdu dirgina jūsų ausį ir klausos aparatą dėl to nešioti nepatogu, kreipkitės į
savo klausos priežiūros specialistą.
Niekada nebandykite patys keisti imtuvo formos. Imtuvo vamzdelį ir imtuvo ausinę/RIE įdėklą reikia
reguliariai valyti.
Perskaitykite valymo instrukcijas 14.2 - 14.4 skyriuose.

11 Kaip uždėti ausinę?
Rekomenduotina, kad jūsų klausos priežiūros specialistas parodytų kaip pakeisti ausinių antgalius, nes
netinkamai pakeitus ausinės antgalis gali pasilikti ausyje, kai išiminėsite klausos aparatą.

11.1 ReSound ausinės
Norėdami uždėti ausinių gumas, atlikite šiuos veiksmus:
1. Naują ausinės antgalį uždėkite ant plono
vamzdelio briaunų.
2. Įsitikinkite, kad nauja ausinė sumontuota
tinkamai ir saugiai.
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1

2

11.2 ReSound tulpės formos ausinės
Tulpės formos ausinės yra montuojamos panašiai kaip įprastiniai, tačiau reikalingi keli papildomi žingsniai.
Tulpės formos ausinės susideda iš dviejų žiedlapių.
Norėdami uždėti ausinių gumas, atlikite šiuos veiksmus:
1. Pirštu didžiausią žiedlapį spauskite tolyn nuo plono vamzdelio. Žiedlapis sulinkdamas atsikiša į
priekį.
2. Naują tulpės formos ausinės antgalį užstumkite ant vamzdelio briaunų.
3. Tada pastumkite didžiausią žiedlapį atgal ir jis šiek tiek uždengs mažesnį žiedlapį (bus virš jo).

i

PASTABA: Svarbu paminėti, kad didžiausias žiedlapis yra labiausiai nutolęs žiedlapis

4. Įsitikinkite, kad nauja ausinė sumontuota tinkamai ir saugiai.
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12 Belaidžiai priedai
Su ReSound bevieliais priedais galite televizoriaus ar muzikos grotuvo garsą transiliuoti tiesiogiai į
ReSound klausos aparatą. Be to jūs galite valdyti šiuos klausos aparatus be pagalbinių prietaisų, dedamų
aplink kaklą.
Paklauskite klausos priežiūros specialisto dėl ReSound bevielių priedų pasiūlos.

13 ReSound Assist (pasirinktinai)
Užsisakius ReSound Assist paslaugą, teikiamą jūsų klausos aparatui, galite leisti atlikti pakeitimus nuotoliniu būdu. Jums net nereikia niekur vykti. Tai suteiks jums nevaržomą judėjimo laisvę:
1. Paprašykite nuotolinės pagalbos, kad pakoreguotų klausos aparatus pagal jūsų poreikį
Kad ir kur bebūtumėte - paprašykite jūsų klausos priežiūros specialisto pagalbos arba paprašykite,
kad atliktų pakeitimus pagal jūsų poreikį
2. Naudodami naujausią programinę įrangą užtikrinsite geriausią klausos aparatų veikimą
Jūsų patogumui klausos aparatų programinės įrangos atnaujinimus galite įrašyti patys

i

PASTABA: Klausos aparatai išsijungia programinės įrangos įrašymo ar atnaujinimo metu.
Užtikrinkite optimalų veikimą įsitikindami, kad atliekant pakeitimus klausos aparatai prijungti prie
ReSound 3DTM programėlės ir padėti šalia iPhone ar Android išmaniųjų telefonų.

Jūsų klausos priežiūros specialistas mielai suteiks informaciją dėl ReSound Assist ir kaip ji veikia su ReSound Smart 3D programėle.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.
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14

i Priežiūra

Vadovaudamiesi pateiktomis instrukcijomis patirsite geriausią patirtį bei prailginsite klausos aparatų
tarnavimo trukmę:
3. 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.
4. Nemerkite klausos aparato į vandenį ar kitus skysčius, nes tai gali sugadinti nepataisomai.
5. Venkite bet kokio šiurkštaus elgesio, saugokite, kad nenukristų ant kietų paviršių ar grindų.
6. Nepalikite klausos aparato saulėkaitoje, šalia karšto paviršiaus ar tiesioginių saulės spindulių, pvz.,
įkaitusiame, stovinčiame automobilyje, nes pernelyg didelė šiluma gali sugadinti ar deformuoti
korpusą.
7. Nenaudokite prietaiso duše, plaukiodami, stipriai lyjant arba drėgnoje aplinkoje, pvz., garų pirtyje
ar saunoje.
8. 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.
9. Kosmetikos naudojimo metu, purkšdami kvepalus, tepdami odos priežiūros priemones, naudodami plaukams skirtas purškiamas priemones ir įdegio losjoną, išimkite klausos aparatą. Bet kuri
medžiaga gali patekti į prietaisą ir jį sugadinti.
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14.1

iKasdienė 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.

14.2 Imtuvo vamzdelio ir ausinės valymas
Imtuvo vamzdelį ir ausinę reikia valyti reguliariai. Tai darydami naudokite drėgną skudurėlį, kuriuo
nuvalysite visą išorinį paviršių. Nenaudokite vandens. Tokiu pačiu būdu nuvalykite ir UP versijos imtuvo
įdėklą. Perskaitykite 15.4 skyrių, kuriame aprašyta kaip pakeisti vaško apsaugos filtrą.

i

PASTABA: Jei sudedamosios dalys tampa standžios, trapios ar išblukusios - paprašykite, kad klausos priežiūros specialistas jas pakeistų.

14.3

i RIE bei įdėklų valymas (netaikoma UP įdėklams)

1. Atskirkite įdėklą nuo imtuvo vamzdelio.
2. RIE įdėklą švelniai valykite naudodami muilą ir nuplaukite drugnu vandeniu.
3. Po valymo, įdėklą gerai išdžiovinkite ir siurbtuku pašalinkite vandens ar purvo likučius.

i

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

14.4 Imtuvo vamzdelio apsaugos nuo ausies sieros keitimas
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Atlikite šiuos veiksmus norėdami pakeisti Cerustop (baltas) vaško filtrą:
1. Norėdami pašalinti seną apsaugą nuo ausies sieros, filtro pašalinimui skirtą įrankio pusę įstatykite
į panaudotą apsaugą taip, kad įrankio velenas liestų filtro kraštą. Lėtai ištraukite.
2. Norėdami įstatyti naują apsaugą nuo sieros, keitimui skirtą filtro įrankio pusę švelniai spauskite į
garso išėjimo angą, kol išorinis žiedas sutaps su išoriniu kraštu. Traukite įrankį. Naujoji apsauga liks
vietoje.
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15

i Bendrieji įspėjimai

1. Jei ausies kanale manote esant svetimkūnių, dirgina odą arba, jei naudojant klausos aparatą, kaupiasi 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 nepageidaujamus 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. Siekiant užtikrinti saugumą, vaikai bei fizinių ar protinių negalių turintys asmenys turi būti nuolatos prižiūrimi, kai naudojami klausos aparatai. 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.Jei prietaisas
pažeistas, nenaudokite jo.
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9. Išoriniai prie elektros lizdo prijungti įtaisai turi būti saugūs ir atitikti IEC 60601-1, IEC 60065 arba
IEC 60950-1 standartų reikalavimus (laidinis ryšys, pvz. HI-PRO), SpeedLink).

i

1. ReSound bevieliuose įrenginiuose yra RD siųstuvas, kuris veikia nuo 2,4 GHz iki 2,48 GHz
dažnių diapazone.
2. Nominali perduodama RD galia yra 0 dBm.
3. Norėdami naudotis bevielio ryšio funkcijomis, naudokite tik ReSound priedus. Daugiau informacijos dėl pvz.,: prietaisų sujungimo (suporavimo), skaitykite atitinkamo ReSound bevielio
priedo instrukcijoje.
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i

16
ReSound klausos aparatų naudojimas su išmaniesiems telefonams skirtomis ReSound programėlėmis
16.1 Numatytasis išmaniųjų telefonų Resound programų naudojimas:
ReSound išmaniųjų telefonų programos skirtos naudoti su ReSound belaidžiais klausos aparatais. ReSound išmaniųjų telefonų programos per išmaniuosius telefonus, kuriems tos programos buvo sukurtos,
siunčia ir priima ReSound bevielio klausos aparato signalus.

16.2

i

Bendrosios atsargumo priemonės

1. 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.
2. Naudojantis bevieliu ryšiu ir pastebėjus elektromagnetinių trikdžių poveikį prietaisams, pasitraukite nuo trikdžių šaltinio.
3. Greitai susidėvinčias dalis, pvz. vamzdelius ir ausines, keiskite tik į originalias ReSound dalis.
4. 4ReSound klausos aparatus sujunkite tik su ReSound priedais, skirtais naudoti su ReSound klausos aparatais.
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17

i Phone Now įspėjimai

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. Bet kokių magnetams jautrių prietaisų (pvz., širdies stimuliatorių) gamintojas turėtų pakonsultuoti dėl atitinkamų
saugumo priemonių, kurių būtina imtis klausos aparatą ir magnetą naudojant šalia medicinos
prietaiso ar elektroninės sistemos. Jei gamintojas rekomendacijų neteikia, mes rekomenduojame
magnetą ar telefoną su magnetu laikyti 30 cm (12”) atstumu nuo magnetui jautrių prietaisų (pvz.,
širdies stimuliatorių).
17.1

i

Phone Now atsargumo priemonės

1. Dideli iškraipymai numerio rinkimo metu ar skambinant gali reikšti, kad magnetas nėra tinkamoje
padėtyje. Problemą panaikinsite perkėlę magnetą į kitą telefono imtuvo vietą.
2. Naudokite tik ReSound tiekiamus magnetus.
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i Svarbūs FM taškai

1. Nenaudokite dviejų siųstuvų tam pačiam FM kanalui.
2. FM priedėlio valymui nenaudokite vandens ar skysčių.
3. FM siųstuvo nenaudokite tose vietose, kuriose draudžiama naudoti elektroninius prietaisus,
pavyzdžiui, lėktuve.
4. Atkreipkite dėmesį, kad FM imtuvo signalus taip pat gali priimti ir išgirsti kiti imtuvai.
5. Prieš naudodamiesi sistema kitoje šalyje, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą, kad
įsitikintumėte, jog jūsų radijo kanalas yra leidžiamas toje šalyje.
6. Jūsų FM priedėlį ir siųstuvą gali remontuoti tik įgaliotas aptarnavimo centras.
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19
Įspėjimai dėl spengimo garso ausyse generatoriaus (Tinnitus
Sound Generator – TSG)
1. Netinkamai naudojami garso generatoriai gali būti pavojingi.
2. Garso generatoriai turėtų būti naudojami vadovaujantis jūsų gydytojo, audiologo arba klausos
sveikatos priežiūros specialisto patarimais.
3. Garso generatoriai nėra žaislai ir neturėtų būti prieinami asmenims, kurie galėtų susižeisti (ypač
vaikams ir naminiams gyvūnėliams).

19.1

i

TSG atsargumo priemonės

1. Jei vartotojas patiria bet kokį šalutinį garso generatoriaus 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.
2. TSG klausos aparatą naudojantiems vaikams ir fizinių ar protinių negalių turintiems asmenis
reikalinga globėjo prižiūra.
3. Garsumo reguliatorius yra papildoma TSG modulio funkcija, naudojama garso generatoriaus
triukšmo lygio reguliavimui. Siekiant apsaugoti vaikus, fizinių ar protinių negalių turinčius asmenis nuo keliamų netyčinio naudojimosi pavojų, garsumo reguliatorius, jei įjungtas, turi būti
sukonfigūruotas taip, kad sklindančio garso lygį būtų galima tik sumažinti.
19.2

i

TSG perspėjimas sveikatos priežiūros specialistams

Prieš pradedant naudoti garso generatorių, klausos sveikatos priežiūros specialistas turėtų būsimam
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garso generatoriaus naudotojui patarti nedelsiant pasikonsultuoti su licencijuotu gydytoju (pageidautina
ausies specialistu), jei klausos sveikatos priežiūros specialistas tyrimo, faktinio stebėjimo metu ar bet
kokios kitos prieinamos informacijos dėka nustato, kad potencialus generatoriaus naudotojas turi vieną iš
žemiau pateiktų sveikatos sutrikimų/būklių:
1. Matomą įgimtą ar trauminę ausies deformaciją.
2. Aktyvų išskyrų iš ausies tekėjimą 90 dienų laikotarpiu.
3. Staigų ar greitai progresuojantį klausos prastėjimą per paskutines 90 dienų.
4. Ūmų arba lėtinį galvos svaigimą.
5. Staigų ar neseniai prasidėjusį vienos ausies klausos suprastėjimą per paskutines 90 dienų.
6. Audiometrinis oro-kaulo tarpas, esant 500 Hz, 1000 Hz ir 2000 Hz dažniui, yra lygus 15 decibelų
arba didesnis.
7. Akivaizdžiai pastebimą gausų ausies sieros kaupimąsi ar svetimkūnį ausies kanaluose.
8. Skausmas ar diskomfortas ausyje.

i
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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 Baterijos įspėjimai

Baterijos susideda iš pavojingų medžiagų ir turi būti atsargiai išmestos vadovaujantis saugos ir aplinkosaugos taisyklėmis. Atkreipkite dėmesį:
1. Baterijas laikykite vaikams ir protiškai atsilikusiems asmenims nepasiekiamoje vietoje.
2. NEDĖKITE baterijos į burną. Jei bateriją prarijote, nedelsdami kreipkitės į gydytoją, nes tai gali
pakenkti jūsų sveikatai.
3. Nebandykite baterijų (cinko-oro) pakrauti. Šios baterijos nėra įkraunamos, jos gali išsilieti arba
sprogti.
4. Nemėginkite baterijų naikinti jas degindami.
5. Naudotos baterijos yra kenksmingos aplinkai. Išmeskite jas laikydamiesi vietinių taisyklių arba
grąžinkite savo klausos priežiūros specialistui.
6. Jei klausos aparato nenaudosite ilgesnį laiką, išimkite baterijas, kad jos neištekėtų.
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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:
1. Matomą įgimtą ar trauminę ausies deformaciją.
2. Aktyvų išskyrų iš ausies tekėjimą 90 dienų laikotarpiu.
3. Staigų ar greitai progresuojantį klausos prastėjimą per paskutines 90 dienų.
4. Ūmų arba lėtinį galvos svaigimą.
5. Staigų ar neseniai prasidėjusį vienos ausies klausos suprastėjimą per paskutines 90 dienų.
6. Audiometrinis oro-kaulo tarpas, esant 500 Hz, 1000 Hz ir 2000 Hz dažniui, yra lygus 15 decibelų
arba didesnis.
7. Akivaizdžiai pastebimą gausų ausies sieros kaupimąsi ar svetimkūnį ausies kanaluose.
8. Skausmas ar diskomfortas ausyje.
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i 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
otolaringologais, 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.
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Po medicininio įvertinimo gydytojas pateiks jums raštišką pareiškimą, kuriame bus teigiama, kad jūsų
klausos sutrikimas buvo mediciniškai įvertintas ir kad galite būti laikomas kandidatu klausos aparatui
gauti. Gydytojas nukreips jus į audiologą arba klausos aparatus išduodantį specialistą, jei aktualu, 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. Dauguma klausos priežiūros specialistų 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 nerekomenduojamas.
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i Vaikai su klausos sutrikimais (tik JAV)

Be to, kad klausos sutrikimą turintį vaiką apžiūri ir mediciniškai įvertina gydytojas terapeutas, jis 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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25 Techninės specifikacijos
25.1 RIE - LP imtuvas

MAKSIMALI GALIA (OSPL 90)

Modeliai: LT962-DRW, LT762-DRW, LT562-DRW
LT961-DRW, LT761-DRW, LT561-DRW
31

dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)

52
43

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)

Maks.
HFA

113
108

dB SPL
dB SPL

500 Hz
800 Hz
1600 Hz

0.3
0.5
0.7

%
%
%

Teleritės jautrumas (SPLIV @ 31.6 mA/m)

90

dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas (be triukšmo
sumažinimo)

23

dB SPL

Viso harmoninių trukdžių

Dažnių diapazonas (DIN 45605)
Srovės nutekėjimas (bandymo režimu)

100–
7060

Hz

1.3

mA

Pastaba: Teleritės jautrumas taikomas tik 62 RIE modeliams

Galia (dB SPL)

HFA
Maks.
HFA

Dažnis (Hz)

MAKS. SUSTIPRINIMAS IR STIPRINTUVO
BANDYMAS REAKCIJOS DAŽNIAMS
2 colių jungtis

Pagarsinimas (dB)

Reakcijos dažniams bandymo rezultatai (60
dB SPL įvestis)

2 colių jungtis

Maksimalus sustiprinimas
50 dB SPL įvestis

Sustiprinamo garso kiekis
60 dB SPL įvestis

Dažnis (Hz)

Duomenys pagal IEC60118-0 3.0 Leidimas 2015-06, IEC60118-7 ir
ANSI S3.22-2009, Maitinimo įtampa 1.3V
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RIE - MP imtuvas
Modeliai: LT962-DRW, LT762-DRW, LT562-DRW
LT961-DRW, LT761-DRW, LT561-DRW

HFA

37

dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)

Maks.
HFA

58
51

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)

Maks.
HFA

116
114

dB SPL
dB SPL

500 Hz
800 Hz
1600 Hz

0.5
0.6
1.2

%
%
%

Teleritės jautrumas (SPLIV @ 31.6 mA/m)

96

dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas (be triukšmo
sumažinimo)

23

dB SPL

Viso harmoninių trukdžių

Dažnių diapazonas (DIN 45605)
Srovės nutekėjimas (bandymo režimu)

100–
7000

Hz

1.3

mA

Pastaba: Teleritės jautrumas taikomas tik 62 RIE modeliams

Galia (dB SPL)

2 colių jungtis

Dažnis (Hz)

MAKS. SUSTIPRINIMAS IR STIPRINTUVO
BANDYMAS REAKCIJOS DAŽNIAMS
2 colių jungtis

Pagarsinimas (dB)

Reakcijos dažniams bandymo rezultatai (60
dB SPL įvestis)

MAKSIMALI GALIA (OSPL 90)

Maksimalus sustiprinimas
50 dB SPL įvestis

Sustiprinamo garso kiekis
60 dB SPL įvestis

Dažnis (Hz)

Duomenys pagal IEC60118-0 3.0 Leidimas 2015-06, IEC60118-7 ir
ANSI S3.22-2009, Maitinimo įtampa 1.3V
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RIE—HP imtuvas
Modeliai: LT962-DRW, LT762-DRW, LT562-DRW
LT961-DRW, LT761-DRW, LT561-DRW

HFA

42

dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)

Maks.
HFA

65
56

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)

Maks.
HFA

122
118

dB SPL
dB SPL

500 Hz
800 Hz
1600 Hz

0.6
1.2
0.7

%
%
%

Teleritės jautrumas (SPLIV @ 31.6 mA/m)

101

dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas (be triukšmo
sumažinimo)

23

dB SPL

Viso harmoninių trukdžių

Dažnių diapazonas (DIN 45605)
Srovės nutekėjimas (bandymo režimu)

100–
6030

Hz

1.3

mA

Pastaba: Teleritės jautrumas taikomas tik 62 RIE modeliams

Galia (dB SPL)

2 colių jungtis

Dažnis (Hz)

MAKS. SUSTIPRINIMAS IR STIPRINTUVO
BANDYMAS REAKCIJOS DAŽNIAMS
2 colių jungtis

Pagarsinimas (dB)

Reakcijos dažniams bandymo rezultatai (60
dB SPL įvestis)

MAKSIMALI GALIA (OSPL 90)

Maksimalus sustiprinimas
50 dB SPL įvestis

Sustiprinamo garso kiekis
60 dB SPL įvestis

Dažnis (Hz)

Duomenys pagal IEC60118-0 3.0 Leidimas 2015-06, IEC60118-7 ir
ANSI S3.22-2009, Maitinimo įtampa 1.3V
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RIE—UP imtuvas
Modeliai: LT962-DRW, LT762-DRW, LT562-DRW
LT961-DRW, LT761-DRW, LT561-DRW

HFA

47

dB

Maks. sustiprinimas (50 dB SPL įvestis)

Maks.
HFA

75
64

dB
dB

Maksimali galia (90 dB SPL įvestis)

Maks.
HFA

129
124

dB SPL
dB SPL

500 Hz
800 Hz
1600 Hz

1.3
2.1
0.1

%
%
%

Teleritės jautrumas (SPLIV @ 31.6 mA/m)

107

dB SPL

Ekvivalentinis įvesties triukšmas (be triukšmo
sumažinimo)

23

dB SPL

Viso harmoninių trukdžių

Dažnių diapazonas (DIN 45605)
Srovės nutekėjimas (bandymo režimu)

Galia (dB SPL)

2 colių jungtis

Dažnis (Hz)

MAKS. SUSTIPRINIMAS IR STIPRINTUVO
BANDYMAS REAKCIJOS DAŽNIAMS
2 colių jungtis
-

100–
4910

Hz

1.2

mA

Pastaba: Teleritės jautrumas taikomas tik 62 RIE modeliams

Pagarsinimas (dB)

Reakcijos dažniams bandymo rezultatai (60 dB
SPL įvestis)

MAKSIMALI GALIA (OSPL 90)

Maksimalus sustiprinimas
50 dB SPL įvestis

Sustiprinamo garso kiekis
60 dB SPL įvestis

Dažnis (Hz)

Duomenys pagal IEC60118-0 3.0 Leidimas 2015-06, IEC60118-7 ir
ANSI S3.22-2009, Maitinimo įtampa 1.3V
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26 Trikdžiai ir jų šalinimas
POŽYMIS

PRIEŽASTIS

Atsakas, „švilpimas“

Ar jūsų įdėklas arba ausinė tinkamai įstatyta?
Ar nustatytas labai garsus lygis?
Ar plastikinis vamzdelis arba ausies įdėklas užsikimšęs arba sulaužytas?
Ar laikote daiktą (pvz. kepurę ar telefoną) arti klausos aparato?
Ar ausis nėra pilna vaško?

Nėra garso

Ar klausos aparatas įjungtas?
Ar klausos aparatui įjungtas teleritės režimas?
Ar klausos aparate įdėta baterija?
Ar baterijos dar geros?
Ar plastikinis vamzdelis arba ausies įdėklas užsikimšęs arba sulaužytas?
Ar ausis nėra pilna vaško?
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GALIMI SPRENDIMO BŪDAI
Įstatykite iš naujo.
Sumažinkite garsą.
Pakeiskite arba apsilankykite pas klausos priežiūros specialistą.
Patraukite ranką ir taip sukursite didesnį atstumą tarp daikto ir klausos aparato.
Aplankykite savo daktarą.
Įjunkite.
Įjunkite mikrofono programą.
Įdėkite naują bateriją.
Pakeiskite jį nauju.
Aplankyti klausos priežiūros specialistą.
Aplankykite savo daktarą.
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POŽYMIS

PRIEŽASTIS

Garsas su trukdžiais, pulsuojantis ar tylus?

Ar baterija išsekusi?
Ar baterija purvina?
Ar plastikinis vamzdelis arba ausies įdėklas užsikimšęs arba sulaužytas?
Ar jūsų klausos aparatas sudrėko?

Baterija greitai išsenka

Ar palikote savo klausos aparatą įjungtą ilgą laiką?
Ar baterija sena?
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GALIMI SPRENDIMO BŪDAI
Pakeiskite ją nauja.
Išvalykite arba pakeiskite ją nauja.
Pasikonsultuokite su savo klausos priežiūros specialistu.
Naudokite sausiklį.
Visada išjunkite klausos aparatą, kai nenaudojate, pvz., nakties metu.
Patikrinkite datą ant baterijos pakuotės.
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27 Garantijos 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 aparatams, kuriems reikalingas remontas, kreipkitės į savo klausos priežiūros specialistą.
Netinkamai veikiantys ReSound klausos aparatai turėtų būti remontuojami kvalifikuoto meistro. Nebandykite patys atidaryti klausos aparato korpuso, nes tai panaikins garantiją.
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28 Temperatūros bandymas, informacija dėl transportavimo ir saugojimo
ReSound klausos aparatai, remiantis vidiniais ir pramoniniais standartais, buvo išbandyti įvairiuose
temperatūros ir drėgnumo ciklų bandymuose tarp -25°C ir +70°C.
Transportavimo ar saugojimo metu temperatūra neturėtų viršyti ribinių verčių intervale tarp -20°C ir +
60°C bei santykinio drėgnumo: 90% RH, nes kondensatas nesusidaro tik ribotą laiką. Tinkamas oro slėgis
yra nuo 500 iki 1100 hPa.
Atkreipkite dėmesį į informaciją, pažymėtą įspėjamuoju simboliu:

i
i
i

ĮSPĖJIMAS Perspėjama apie situaciją, kuri gali sukelti rimtų sužalojimų.
ATSARGIAI Perspėjama apie situaciją, kuri gali sukelti nedidelius ir vidutinio sunkumo
sužalojimus.
Patarimai ir kita informacija apie tai, kaip tinkamai elgtis su klausos aparatu.
Įranga su radijo siųstuvu.
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ReSound LiNX 3D yra suderiname 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 kartos), iPad (4-tos
kartos), iPod touch (6-tos kartos) ir iPod touch (5-tos kartos),
naudojant iOS 8.0 ar naujesnes versijas. Apple, Apple logotipas,
iPhone, iPad Pro, iPad Air, iPad mini, iPad ir iPod touch yra JAV ir
kitose šalyse registruoti Apple Inc. prekių ženklai.

i

„Made for iPod/iPhone/iPad“ reiškia, kad elektroninis
priedas buvo sukurtas specialiai iPhone, iPad ir iPod
įrenginiams, 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, iPad ir iPod gali turėti įtakos belaidžio ryšio
funkcijai.

Norėdami savo klausos aparatą
išmesti, kreipkitės į savo klausos
priežiūros specialistą.
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Šios programinės įrangos dalis yra parašyta Kenneth MacKay (micro-ecc) ir licencijuota šiomis sąlygomis:
Autorių teisės ® 2014, Kenneth MacKay. Visos teisės saugomos.
Spausdintų ar elektroninių formų platinimas ir naudojimas su ar be pakeitimų leidžiamos tik su prielaida,
kad atitinka šias sąlygas:
* Platinant spausdintą versiją būtina išsaugoti autorinių teisių pranešimą, sąlygų sąrašą ir toliau
pateikiamą atsakomybės ribojimo išaiškinimą.
* Platinant skaitmeninę versiją būtina išsaugoti autorinių teisių pranešimą, sąlygų sąrašą, dokumentacijoje ar kitoje platinamoje medžiagoje pateikiamą atsakomybės ribojimo išaiškinimą.
ŠI PROGRAMINĖ ĮRANGA PLATINAMA AUTORINES TEISES TURINČIŲ ASMENŲ ARBA JŲ VERSLO
PARTNERIŲ IR BET KOKIE GARANTIJOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAI AR PAPILDYMAI, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT PARDAVĖJŲ SUTEIKTAIS INDIVIDUALIAIS GARANTIJŲ PAPILDYMAIS, YRA NEGALIMI.
JOKIAIS ATVEJAIS AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKAS AR VERSLO PARTNERIAI NEGALI BŪTI ATSAKINGI
UŽ TIESIOGINĘ AR NETIESIOGINĘ; ATSITIKTINĘ AR TYČINĘ; IŠSKIRTINĘ AR PASEKMINĘ (ĮSKAITANT,
BET NEAPRIBOJANT, PAKAITALŲ AR PASLAUGŲ PIRKIMO; NAUDOJIMOSI, INFORMACIJOS AR PELNO
NETEKIMO; AR VERSLO PERTRAUKOS) ŽALĄ IR NĖRA ATSAKINGI PAGAL BET KOKIĄ ATSAKOMYBĖS
TEORIJĄ (NESVARBU AR PAGAL SUTARTINĘ, YPATINGOS ATSAKOMYBĖS AR DELIKTINĘ
ATSAKOMYBĘ, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ AR KITĄ) KYLANČIĄ BET KOKIU BŪDU IŠ ŠIOS PROGRAMINĖS
ĮRANGOS NAUDOJIMO, NET JEIGU BUVO INFORMUOTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.
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Pasaulinė būstinė
GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Danija
Tel.: +45 4575 1111
resound.com
CVR nr. 55082715

Bet kokie su ES Medicininių prietaisų direktyva 93/42/EEC arba ES Radijo įrangos
direktyva susiję klausimai turėtų būti pateikiami GN ReSound A/S.
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