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Įvadas

Šis vadovas yra skirtas klausos priežiūros specialistams. 
Jame pateikiama svarbi informacija apie klausos aparatus 
su neišimamais maitinimo elementais (ličio jonų). 

PERSPĖJIMAS

Svarbu atidžiai perskaityti šį vadovą, naudotojo 
vadovą bei saugos instrukciją. Kad išvengtumėte 
sužalojimų ir nesugadintumėte prietaisų, 
vadovaukitės saugos informacija.
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 Prieš pritaikymą ir po jo

Prieš pradėdami pritaikyti klausos aparatus, juos turite 
paruošti.

 Surinkimas

 Kiekviename naujame klausos aparate įdėtas 
maitinimo elementas. Maitinimo elemento įdėti 
nereikia.

 Pritvirtinkite tinkamą ThinTube su adapteriu arba prie 
klausos aparatų pritvirtinkite už ausies tvirtinamą ragelį. 
Pritvirtinkite už ausies tvirtinamą ragelį:

➋

Pritvirtinkite ThinTube ir adapterį:
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Aktyvinimas

Prieš pirmą kartą naudodami ar pirmą kartą pritaikydami 
klausos aparatus, turite juos suaktyvinti įdėdami į įkroviklį. 
Palaukite, kol pradės šviesti pirmas oranžinis LED 
diodas.
Pastaba:

● Suaktyvinti ir nenaudojami klausos aparatai gali 
išsikrauti greičiau nei nesuaktyvinti klausos aparatai. 
Klausos aparatus suaktyvinkite tik prieš pirmą kartą 
juos naudodami ar pirmą kartą pritaikydami.

Įkrovimas

Pristatyti klausos aparatai yra iš anksto įkrauti. Jie turėtų 
būti pakankamai įkrauti pirmam pritaikymo seansui.
Prieš klausos aparatus pirmą kartą pritaikant ir 
perduodant klientui, rekomenduojame juos visiškai 
įkrauti. Visiško įkrovimo ciklas trunka maždaug 4 val.
Laikykitės naudojimo sąlygų, pateiktų klausos aparato ir 
įkroviklio naudotojo vadove.

Prijungimas

Naudokite Noahlink Wireless, kad galėtumėte prijungti 
klausos aparatus belaidžiu būdu.
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Serijos numerio vieta

Serijos numeris ir eksploatacinių savybių 
lygis yra atspausdinti ant korpuso ir ant 
rėmo. 

● Pakeitus korpusą:
● Nenaudokite senojo korpuso su 

įspaustu serijos numeriu.
● Pasižymėkite serijos numerį naudotojo vadove, 

paskutiniame puslapyje. Tada jums nereikės nuimti 
korpuso, kad pamatytumėte serijos numerį.

● Kai klausos aparatas grąžinamas po mūsų techninės 
priežiūros:
Jei gaunate klausos aparatą be serijos numerio ant 
korpuso, nuimkite korpusą ir dar kartą patikrinkite 
serijos numerį ant rėmo. Klausos aparatas gali turėti 
naują serijos numerį. Pasižymėkite šį naują serijos 
numerį naudotojo vadove, paskutiniame puslapyje.
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 Korpuso keitimas

PASTABA

 Šią techninės priežiūros užduotį turi atlikti 
klausos specialistas. 

Kai išmontuosite korpusą su įspaustu serijos numeriu, 
išmeskite korpusą.

 Išardymas

 Nuimkite už ausies tvirtinamą ragelį arba ThinTube su 
adapteriu.
Nuimkite už ausies tvirtinamą ragelį:

Nuimkite ThinTube su adapteriu:

➌➋➊
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 Nuimkite ašis nuo 
korpuso.

 Nuimkite viršutinį korpusą ir nuimkite mygtuką.

➋➊

 Ištraukite apatinį korpusą.
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 Surinkimas
 Išlygiuokite apatinį korpusą 

ir aparatą. Tada uždėkite 
apatinį korpusą.

 Uždėkite mygtuką ir viršutinį korpusą.

➋
➊

 Pritvirtinkite ašis. 
Atkreipkite dėmesį, 
kad skiriasi ašių ilgis ir 
skersmuo.
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 Įdėkite šoninį indikatorių.

 Pritvirtinkite tinkamą ThinTube su adapteriu arba 
prie klausos aparatų pritvirtinkite už ausies tvirtinamą 
ragelį. 
Pritvirtinkite už ausies tvirtinamą ragelį:

Pritvirtinkite ThinTube ir adapterį:
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 Tolesnė informacija

 Šio dokumento simboliai

Nurodoma situacija, dėl kurios gali įvykti sunkių, 
vidutinio sunkumo arba nedidelių sužalojimų.
Įspėjama apie galimą nuosavybės žalą.

Informacija ir patarimai, kaip tinkamai naudoti 
prietaisą.

 „Made for iPhone“, „Made for iPad“ 
ir „Made for iPod“ reiškia, kad elektroninis priedas 
sukurtas naudoti jungiant būtent prie iPhone, iPad arba 
iPod atitinkamai ir kad gamintojas patvirtino, jog priedas 
atitinka Apple veikimo standartus. Apple neatsako už 
šio prietaiso veikimą ir už saugos bei norminių standartų 
atitiktį. Atkreipiame dėmesį, kad šio priedo naudojimas 
su iPhone, iPad ar iPod gali pabloginti belaidžio ryšio 
veikimą.
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