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Ausinių „nuraphone“ 
naudotojo vadovas 

Šiame naudotojo vadove yra visa informacija, kurios reikia norint sukonfigūruoti savo ausines 
„nuraphone“ ir naudotis visomis jų funkcijomis, naudoti programą „nura“ ir šalinti bet kokias 
iškilusias triktis. 

  



 

Ausinių „nuraphone“ saugos informacija 
Prieš pirmą kartą naudodami „nuraphone“, perskaitykite šį vadovą. 
Visada naudokite „nuraphone“ atsakingai, ypač simuliacijos režimu. 
Pasilikite šį vadovą, kad galėtumėte jį peržiūrėti vėliau. 
Ausinės „nuraphone“ sukurtos ir išbandytos siekiant užtikrinti saugumą ir komfortą, bet atkreipkite 
dėmesį, kad bet kokio 85 decibelų (dB) ar stipresnio garso (maždaug prilygstančio maisto 
maišytuvo garsui) poveikis gali sukelti laipsnišką klausos pablogėjimą. Dėl „nuraphone“ garso 
aiškumo ir izoliacijos, muzikos nereikės klausytis taip garsiai, kaip su daugeliu įprastų ausinių. 
Apytikslis dažnai pasitaikančių garsų garsumas 
Šioje lentelėje pateikiamas apytikslis garsų, kuriuos galite išgirsti kasdieniniame gyvenime, 
garsumas. 

Garsas Garsumas Poveikis 
Šlamantys lapai 20 dB Vos girdimas. 
Tylus biuras 60 dB Klausos 

nedirginantis 
garsumas 
neviršija 60 dB. 

Vidutinis eismas 
mieste 

80 dB Erzinantis; 
trukdo 
susikalbėti; 
nuolatinis 
poveikis gali būti 
kenksmingas. 

Žoliapjovė, 
maisto 
maišytuvas, 
kemperis, 
televizorius 

80–90 dB Erzinantis; 
trukdo 
susikalbėti; 
nuolatinis 
poveikis gali būti 
kenksmingas. 

Simfoninis 
orkestras, 
grandininis 
pjūklas, 
pneumatinis 
plaktukas 

110 dB Reguliarus 
stipresnio nei 
100 dB garso 
poveikis ilgiau 
nei vieną minutę 
kelia negrįžtamo 
klausos 
pablogėjimo 
pavojų. 

Koncertas 110–140 dB Skausmo riba 
prasideda 
maždaug nuo 
125 dB. 

 

Informaciją pateikė Nacionalinis kurtumo ir kitų bendravimo sutrikimų institutas 
Stebėkite naudojimą. Klausos pablogėjimas priklauso nuo garsumo ir trukmės – kuo didesnis 
garsumas, tuo trumpiau galite klausytis. Kuo mažesnis garsumas, tuo ilgiau galite klausytis. Pvz., 85 
dB stiprumo garsas per 8 valandas sukelia tiek pat žalos, kaip 88 dB stiprumo garsas per 4 
valandas, 91 dB stiprumo garsas per 2 valandas arba 100 dB stiprumo garsas vos per 15 minučių. 
Nesiklausykite muzikos garsiai ilgesnį laiko tarpą. 
Nesiklausykite muzikos garsiai ilgesnį laiko tarpą, nustatę pirmosios eilės nuostatą simuliacijos 
režimu. 



Naudokite „nuraphone“ tik nustatę komfortabilų, vidutinį garsumą. 
Atkreipkite dėmesį, kad garsai, kuriais pasikliaujate kaip priminimais arba įspėjimais, pvz., 
žadintuvo, gautų pranešimų ar telefono skambučio garsai, naudojant „nuraphone“ gali skirtis. 
Jei pajusite šilumos pojūtį arba klausos susilpnėjimą, nedelsdami nusiimkite „nuraphone“. 
Jei ausinės „nuraphone“ skleidžia stiprų ar neįprastą garsą, nedelsdami nustokite jas naudoti ir 
kreipkitės į „nura®“ klientų aptarnavimo specialistus. 
Dėl garsą izoliuojančios „Inova™“ technologijos niekada nenaudokite „nuraphone“ situacijose, 
kuriose negalėjimas girdėti keltų pavojų jums ar aplinkiniams, pavyzdžiui, vairuojant, važiuojant 
dviračiu, statybų aikštelėje, vietoje, kur intensyvus eismas, arba netoli jo. 
Jei naudojate „nuraphone“ kalbėdamiesi telefonu už vairo, būkite atsargūs ir paisykite taikomų 
teisės aktų dėl mobiliųjų telefonų ir laisvųjų rankų įrangos naudojimo. Kai kuriose jurisdikcijose 
taikomi tam tikri apribojimai, pvz., vairuojant leidžiama naudoti tik vieną ausinę. 
„nuraphone“ krauti naudokite tik sertifikuotus „nura®“ laidus. 
Krauti „nuraphone“ galima tik pagal šiame naudotojo vadove pateiktas instrukcijas. 
Be leidimo neatlikite šio gaminio pakeitimų. Dėl bet kokio bandymo tai padaryti garantija nustos 
galioti. 
Gaminyje yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti. Netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. 
Šiame gaminyje yra magnetinių medžiagų. Pasitarkite su gydytoju, ar jos gali turėti poveikio jūsų 
implantuojamajam medicinos prietaisui. 
Šiame gaminyje esantį įkraunamą ličio jonų akumuliatorių išimti gali tik kvalifikuotas specialistas. 

  



Naudojimo pradžia 
Prieš pirmą kartą naudodami ausines „nuraphone“, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad jas 
sukonfigūruotumėte. 
 
Ausinių „nuraphone“ įjungimas ir išjungimas 
Įjungimas – „nuraphone“ automatiškai įsijungia, jas užsidėjus. 
Išjungimas – nusiėmus „nuraphone“ jos automatiškai išsijungia, taupydamos akumuliatoriaus 
įkrovą. 
 
Programos „nura“ atsisiuntimas 
Norėdami sukonfigūruoti „nuraphone“, turite atsisiųsti į mobilųjį įrenginį programą „nura“. 
Atsisiuntę programą „nura“, galite ją naudoti asmeniškai pritaikydami „nuraphone“. 
Programą „nura“ galite atsisiųsti iš: 
„iOS“ — „App Store“ arba „iTunes“. 
„Android“ – „Google Play“. 
Tik „Android“ naudotojams: 
Pagrindiniame nuraphone.com puslapyje slinkite iki Create your unique hearing profile (kurti 
savo unikalų klausos profilį). 
Tada spustelėkite Download here (atsisiųsti čia). 
Programos „nura“ reikalavimai sistemai: 
„iOS“ — „iOS 9.3“+ ir „Bluetooth® 4“. 
„Android“ — „Android 5.0“+ ir „Bluetooth® 4“. 
 
Ausinių „nuraphone“ prijungimas „Bluetooth®“ ryšiu 
Norėdami sukonfigūruoti „nuraphone“, turite prijungti jas prie mobiliojo įrenginio „Bluetooth“ ryšiu. 
Užmezgę „Bluetooth“ ryšį galite prijungti programą „nura“ ir asmeniškai pritaikyti „nuraphone“. 
Norėdami prijungti „nuraphone“ „Bluetooth“ ryšiu: 
1. Atjunkite nuo „nuraphone“ visus laidus. 
Atjungus visus laidus, „nuraphone“ persijungia į atrandamumo režimą. 
2. Užsidėkite „nuraphone“. 
Užsidėjus „nuraphone“, jos įsijungia ir persijungia į atrandamumo režimą. 
3. Mobiliajame įrenginyje pasirinkite Settings > Bluetooth. 
„Bluetooth“ meniu pasirinkite nuraphone XXX. XXX yra jūsų „nuraphone“ unikalus susiejimo 
numeris. Nesijunkite prie nuraphone XXX [LE]. Tai yra „nuraphone“ mažai energijos naudojantis 
režimas, automatiškai prijungiamas, prisijungus prie nuraphone XXX. 
„Bluetooth®“ įrenginių perjungimas 
Pirmą kartą užsidėjus, „nuraphone“ automatiškai dviem minutėms persijungia į atrandamumo 
režimą, kad galėtumėte lengvai perjungti įrenginius, neatsijungdami nuo jokių anksčiau prijungtų 
įrenginių. 
Taip pat galite bet kada įjungti atrandamumo režimą paleisdami programą „nura“ ir bakstelėdami 
meniu mygtuką  > nuraphone settings („nuraphone“ nuostatos) > Enter discoverable mode 
(įjungti atrandamumo režimą). 
 
Asmeninis „nuraphone“ pritaikymas 



Prieš pradėdami naudoti „nuraphone“, turite asmeniškai jas pritaikyti, bet nesijaudinkite – tai reikės 
padaryti tik pirmą kartą naudojant „nuraphone“. 
Kartą asmeniškai pritaikius, „nuraphone“ mokysis ir prisitaikys prie jūsų unikalios klausos. 
Prieš asmeniškai pritaikydami „nuraphone“: 
1. Atsisiųskite programą „nura“. 
2. Užsidėkite „nuraphone“ ir paleiskite programą „nura“. 
Užsidėjus „nuraphone“, jos įsijungia ir persijungia į atrandamumo režimą. 
3. Bakstelėkite Create an account (kurti paskyrą) ir įveskite informaciją apie save. 
Jei anksčiau sukūrėte „nura“ paskyrą, vietoje to bakstelėkite Log in (prisijungti). 
4. Programoje „nura“ bakstelėkite Open Bluetooth Settings (atidaryti „Bluetooth“ nuostatas) ir 
pasirinkite savo „nuraphone“. 
Asmeninis „nuraphone“ pritaikymas: 
1. Programoje „nura“ paspauskite Start (pradėti), kad pradėtumėte pritaikyti. 
Jei „nura“ paragins jus atnaujinti „nuraphone“, bakstelėkite Start update (pradėti naujinimą). 
2. Reguliuokite „nuraphone“ ausų kaušelius, kol programos „nura“ ekrane matysite dvi pastovias 
varneles. 
Gerai sureguliavus ausines pradedamas asmeninis pritaikymas, jis trunka 1–2 minutes. 
Jei pritaikant sunku tinkamai sureguliuoti „nuraphone“: 
• įsitikinkite, kad esate tylioje vietoje; 
• pritaikant nekalbėkite ir pernelyg daug nejudėkite; 
• nusiimkite auskarus ir kitus papuošalus, esančius arti ausų; 
• jei nešiojate akinius, nusiimkite juos, kol vyksta pritaikymas; 
• įsitikinkite, kad „nuraphone“ įkrovimo lizdas yra dešinėje pusėje; 
• patikrinkite, ar „nuraphone“ galvos juostos slankikliai abiejose pusėse sureguliuoti vienodai; 
• įsitikinkite, ar „nuraphone“ į ausis įstatomi antgaliai patogiai įstatyti į ausis; 
• išbandykite įvairių dydžių į ausis įstatomus antgalius. 
• Žr. šio vadovo skyrių „Trikčių šalinimas: nepavyksta asmeniškai pritaikyti „nuraphone“. 
3. Bakstelėkite Personalised (asmeniškai pritaikyta), jei norite klausytis muzikos, naudodami savo 
klausos profilį. 
4. Slankikliu reguliuokite simuliacijos lygį nuo low (žemas) iki front row (pirmoji eilė). 
5. Bakstelėkite mygtuką „Social Mode™“ (socialinis režimas) , jei norite girdėti, kas vyksta 
aplinkui. 
6. Sukonfigūruokite „nuraphone“ jutiklinius mygtukus. 
Dabar jūsų „nuraphone“ pritaikytos asmeniškai. 
 
Ausinių „nuraphone“ naujinimas 
Laikas nuo laiko, programa „nura“ paragins jus atnaujinti „nuraphone“: 
Bakstelėkite Start update (pradėti naujinti) arba bakstelėkite:  > nuraphone Settings 
(„nuraphone“ nuostatos) > Software update (programinės įrangos naujinimas) > Start update 
(pradėti naujinti). 
Pradėjus naujinti, galite nusiimti „nuraphone“, bet laikykite jas netoli mobiliojo įrenginio ir laikykite 
mobiliojo įrenginio ekraną įjungtą. 
Tikrinimas, ar „nuraphone“ programinė įranga atnaujinta 
1. Paleiskite programą „nura“. 
2. Bakstelėkite  > nuraphone Settings („nuraphone“ nuostatos) > Software update 
(programinės įrangos naujinimas). 



Jei prie meniu punkto „Software update“ (programinės įrangos naujinimas) matote raudoną žymeklį, 
reikia atnaujinti „nuraphone“ — bakstelėkite Start update (pradėti naujinti). 
Jei raudono žymeklio nėra, „nuraphone“ programinė įranga atnaujinta. 

  



Jūsų ausinės „nuraphone“ 
Šiame skyriuje yra viskas, ką turėtumėte žinoti apie „nuraphone“. 
 
Ausinių „nuraphone“ įkrovimas 
„nuraphone“ ličio jonų akumuliatoriaus pakanka naudoti daugiau nei 20 valandų belaidžiu režimu. 
Jei norite įkrauti „nuraphone“ akumuliatorių: 
1. Prijunkite „nuraphone“ prie: 
• „nura“ USB-A įkrovimo laido, pateikto kartu su „nuraphone“, 
• „nura“ USB-C laido, kurį galima nusipirkti atskirai. 
2. Prijunkite laidą prie: 
• kompiuterio; 
• prie maitinimo lizdo jungiamo įkroviklio. 
Garsas informuoja, kad akumuliatorius kraunamas. 
„nuraphone“ akumuliatorius visiškai įkraunamas per tris valandas. 
Atkreipkite dėmesį: negalima įkrauti „nuraphone“ „nura Lightning“, analoginiu arba mikro USB laidu. 
Tai neleidžia „nuraphone“ iškrauti jūsų mobiliojo įrenginio akumuliatorių. 
„nuraphone“ akumuliatoriaus tikrinimas 

• Patikrinkite akumuliatoriaus indikatorių  programos „nura“ viršuje dešinėje. 
• Užsidėjus „nuraphone“ apie akumuliatoriaus įkrovos lygį bus pranešta balsu. 
• Kai reikės „nuraphone“ įkrauti, bus balsu pranešta „battery low“ (akumuliatorius mažai įkrautas). 
 
Skambinimas ir atsiliepimas į skambučius, naudojant ausines „nuraphone“ 
Galite skambinti ir atsiliepti į skambučius, naudodami „nuraphone“, jei jos prijungtos: 
• „Bluetooth“ ryšiu; 
• „Lightning“ laidu. 
Kai „nuraphone“ prijungtos „Bluetooth“ ryšiu, galite atsiliepti į skambučius: 
• tiesiogiai telefonu; 
• naudodami jutiklinius „nuraphone“ mygtukus. 
Kai „nuraphone“ prijungtos „Lightning“ laidu, galite atsiliepti į skambučius: 
• tiesiogiai telefonu; 
• paspausdami ant „Lightning“ laido esančio valdymo pulto vidurinį mygtuką. 
 
Ausinių „nuraphone“ prijungimas prie kitų gaminių 
„nuraphone“ galite prijungti tokiais būdais: 
Bluetooth 
Lightning 
(Valdymas ant laido esančiais mygtukais, ne „nuraphone“ jutikliniais mygtukais) 
USB–A 
USB–C 
Mikro USB 
Analoginis 
Atkreipkite dėmesį: asmeniškai pritaikytas „nuraphone“ garsas veikia nepaisant to, kaip jas prijungiate – laidu ar belaidžiu ryšiu. 
Atkreipkite dėmesį: nejunkite „nuraphone“ prie išorinio ausinių stiprintuvo, nes galite sugadinti „nuraphone“. 
Ausinėse „nuraphone“ yra integruotas stiprintuvas. 
Kompiuteriai 
„nuraphone“ prijungimas prie „Mac“ kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu: 
1. Atjunkite nuo „nuraphone“ visus laidus. 



Atjungus visus laidus, „nuraphone“ persijungia į atrandamumo režimą. 
2. Užsidėkite „nuraphone“. 
Užsidėjus „nuraphone“, jos įsijungia ir persijungia į atrandamumo režimą. 
3. „Mac“ kompiuterio meniu juostoje pasirinkite > System Preferences (sistemos parametrai) > 
Bluetooth. 
4. Įrenginių sąraše pasirinkite nuraphone XXX. 
XXX yra jūsų „nuraphone“ unikalus susiejimo numeris. 
„nuraphone“ prijungimas prie „Mac“ kompiuterio laidu: 
1. Prijunkite „nuraphone“ prie laido, tada prijunkite laidą prie „Mac“ kompiuterio. 
2. „Mac“ kompiuterio meniu juostoje pasirinkite > System Preferences (sistemos parametrai) > 
Sound (garsas). 
3. Pasirinkite nuraphone XXX laukelyje Output (išvestis). 
XXX yra jūsų „nuraphone“ unikalus susiejimo numeris. 
„nuraphone“ prijungimas prie PC kompiuterio „Bluetooth“ ryšiu: 
1. Atjunkite nuo „nuraphone“ visus laidus. 
Atjungus visus laidus, „nuraphone“ persijungia į atrandamumo režimą. 
2. Užsidėkite „nuraphone“. 
Užsidėjus „nuraphone“, jos įsijungia ir persijungia į „Bluetooth“ susiejimo režimą. 
3. Spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą kompiuterio užduočių juostoje. 
4. Dalyje Bluetooth & other devices („Bluetooth“ ir kiti įrenginiai), spustelėkite Add Bluetooth or 
other device (įtraukti „Bluetooth“ arba kitą įrenginį). 
5. Pasirinkite „nuraphone“. 
„nuraphone“ prijungimas prie PC kompiuterio laidu: 
1. Prijunkite „nuraphone“ prie laido, tada prijunkite laidą prie PC kompiuterio. 
Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite garsumo mygtuką kompiuterio užduočių juostoje. 
2. Pasirinkite Playback devices (leidimo įrenginiai). 
3. Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite nuraphone > set as default device (nustatyti kaip 
numatytąjį įrenginį). 
Televizoriai 
Televizorių garso konfigūracija skiriasi. Patikrinkite, ar jūsų televizoriaus jungtys suderinamos su 
„nuraphone“. 
Išoriniai SAK (skaitmeniniai-analoginiai keitikliai) 
SAK garso lizdų konfigūracijos skiriasi. Jei įmanoma, jungdami „nuraphone“ prie SAK naudokite 
skaitmeninį laidą (USB arba „Lightning“), nes „nuraphone“ yra integruotas SAK ir ausinių 
stiprintuvas. 
Jei jūsų SAK yra 3,5 mm lizdas, naudokite analoginį „nura“ laidą. 
Žaidimų kompiuteriai 
Norėdami prijungti „nuraphone“ prie „PlayStation®“ valdiklių ir kai kurių „Xbox®“ valdiklių, naudokite 
analoginį „nura“ laidą. 
Atkreipkite dėmesį: negalite su „nuraphone“ naudoti kompiuterio pokalbio balsu funkcijų arba jungti 
„nuraphone“ prie „PlayStation®“ arba „Xbox®“ kompiuterių „Bluetooth“ ryšiu. 
Šis apribojimas taikomas todėl, kad „PlayStation®“ ir „Xbox®“ naudoja licencijuotus radijo dažnio 
formatus. 
„Bluetooth“ aparatiniai raktai („Bluetooth“ tinklo adapteriai) 
„nuraphone“ neoptimizuotos naudoti su „Bluetooth“ aparatiniais raktais. Jei norite jungti savo 
„nuraphone“ prie aparatinio rakto, pasirinkite raktą, suderinamą su „Qualcomm® aptX-HD™“. 
Lėktuvų adapteriai 



Lėktuvuose esančių garso lizdų konfigūracijos skiriasi. Jei lėktuvo adapteryje yra 3,5 mm lizdas, 
naudokite analoginį „nura“ laidą. 
 
Ausinių „nuraphone“ valymas 
„nuraphone“ reikia kartkartėmis valyti. 
Atkreipkite dėmesį: niekada nevalykite „nuraphone“ spiritu, valymo tirpikliais arba stipriais valikliais. 
Norėdami nuvalyti „nuraphone“: 
1. Nuimkite „nuraphone“ į ausis įstatomus antgalius ir atsargiai nuplaukite juos vandeniu ir švelniu 
valikliu. 
2. Nuskalaukite ir nusausinkite į ausis įstatomus antgalius. 
3. Vėl uždėkite į ausis įstatomus antgalius. 
4. Nuvalykite „nuraphone“ korpusą minkšta drėgna šluoste. 

  



Programa „nura“ 
Šiame skyriuje yra viskas, ką turėtumėte žinoti apie programą „nura“. 
 
Ausinių „nuraphone“ jutiklinių mygtukų konfigūravimas 
Ant abiejų „nuraphone“ kaušelių yra jutikliniai mygtukai, kuriais galite atlikti patogias funkcijas. 
Abu jutikliniai mygtukai palaiko vieno ir dviejų bakstelėjimų funkcijas, todėl galite priskirti 
„nuraphone“ jutikliniams mygtukams 4 funkcijas. 
Atkreipkite dėmesį: „nuraphone“ jutiklinius mygtukus galite naudoti tik prisijungę „Bluetooth“ ryšiu ir 
atjungę visus laidus. 
Jei norite konfigūruoti jutiklinius mygtukus: 
1. Paleiskite programą „nura“. 
2. Bakstelėkite meniu  > nuraphone settings („nuraphone“ nuostatos) > Configure Buttons 
(konfigūruoti mygtukus). 
3. Pasirinkite „nuraphone“ jutiklinių mygtukų funkcijas. 
 
Simuliacijos režimo pasirinkimas 
Abiejuose „nuraphone“ ausų kaušeliuose yra po žemųjų dažnių garsiakalbį, kurį galite reguliuoti, kad 
sukurtumėte gyvo atlikimo įspūdį. Vadiname tai simuliacijos režimu. 
Ilgai naudodami „nuraphone“, nustatykite simuliacijos režimą į komfortabilų, vidutinį lygį. 
Norėdami pasirinkti simuliaciją: 
1. Paleiskite programą „nura“. 
2. Simuliacijos slankikliu reguliuokite lygį nuo low (žemas) iki front row (pirmoji eilė). 
 
„Social Mode™“ (socialinis režimas) ir „CleanANC™“ (aktyvusis triukšmo 
slopinimas) 
Aktyvusis triukšmo slopinimas (ATS) slopina išorės triukšmą, todėl galite sutelkti dėmesį į muziką. 
Suaktyvinus „Social Mode™“, išorės garsai praleidžiami į „nuraphone“, kad galėtumėte girdėti, kas 
vyksta aplinkoje ir kalbėtis. 
ATS skirtas įjungti tada, kai nenaudojate „Social Mode™“. Tačiau galite įjungti ir išjungti ATS rankiniu 
būdu: 
1. Paleiskite programą „nura“. 
2. Bakstelėkite meniu  > nuraphone settings („nuraphone“ nuostatos). 
3. Įjunkite arba išjunkite ANC (Active Noise Cancellation) (aktyvusis triukšmo slopinimas). 
„Social Mode™“ įjungimas ir išjungimas: 

Bakstelėkite mygtuką „Social Mode™“ pagrindiniame programos „nura“ puslapyje. 
 
Atjungties režimo naudojimas 
Atjungties režimu galite reguliuoti „nuraphone“ nuostatas per programą „nura“, nenaudodami 
interneto ryšio. 
Atkreipkite dėmesį: atjungties režimu negalite reguliuoti „nuraphone“ nuostatų, kurioms reikalingas 
ryšys su „nura“ serveriais, pvz., asmeninio pritaikymo, kviesti draugų arba pridėti ar šalinti profilių. 
Jei norite prisijungti atjungties režimu: 
1. Prijunkite „nuraphone“ prie mobiliojo įrenginio „Bluetooth“ ryšiu. 



2. Paleiskite programą „nura“. 
Pranešimas You are currently offline, some services are not available (šiuo metu nesate 
prisijungę, kai kurios paslaugos nepasiekiamos) praneš, kad programa „nura“ veikia atjungties 
režimu. 
Atkreipkite dėmesį: programa „nura“ automatiškai išjungs atjungties režimą jums vėl prisijungus prie 
interneto. 
 
Ausinių „nuraphone“ balso pranešimų kalbos keitimas 
Galite bet kada keisti „nuraphone“ balso pranešimų kalbą. 
„nuraphone“ balso pranešimai nurodo, kaip asmeniškai pritaikyti „nuraphone“, praneša apie 
akumuliatoriaus įkrovos lygį ir nurodo prijungtus įrenginius. 
Programa „nura“ ir „nuraphone“ balso funkcijos išverstos į tokias kalbas: 
• anglų, 
• prancūzų, 
• vokiečių, 
• kinų, 
• japonų, 
• ispanų, 
• italų, 
• arabų. 
Atkreipkite dėmesį: gali būti daugiau kalbų. Informacijos apie papildomas kalbas žr. 
https://help.nuraphone.com/hc/en-us/articles/327222305751-changing-your-nuraphones-
language. 
Ausinių „nuraphone“ kalbos keitimas 
Atkreipkite dėmesį: pakeisti balso pranešimų kalbą trunka apie 10 minučių. 
„nuraphone“ turi įdiegti naują programinę įrangą, kad pakeistų kalbą. 
1. Paleiskite programą „nura“. 
2. Bakstelėkite meniu  > nuraphone settings („nuraphone“ nuostatos) > Change voice 
language (keisti balso pranešimų kalbą). 
3. Pasirinkite norimą kalbą. 
4. Patvirtinkite pakeitimą, bakstelėdami Yes (taip). 
 
Klausos profilių sukeitimas, pridėjimas ir šalinimas 
Vienu metu ausinėse „nuraphone“ galite išsaugoti iki trijų naudotojų klausos profilius. 
Toliau pateikiama informacija, kaip sukeisti, pridėti arba šalinti klausos profilius: 
Profilių sukeitimas 
1. Paleiskite programą „nura“. 
2. Pagrindiniame programos „nura“ puslapyje bakstelėkite dabartinio naudotojo vardą. 
3. Bakstelėkite klausos profilį, kurį norėtumėte įjungti. 
Klausos profilio pridėjimas 
1. Paleiskite programą „nura“. 

2. a. Pagrindiniame programos „nura“ puslapyje bakstelėkite papildomo naudotojo mygtuką . 
b. Pagrindiniame programos „nura“ puslapyje bakstelėkite dabartinio naudotojo vardą. Tada 
bakstelėkite create new hearing profile (kurti naują klausos profilį). 
3. Pasirinkite Owner (savininkas) arba Another Person/ Guest (kitas asmuo / svečias). 



Jei „nuraphone“, kurias naudojate, yra jūsų, rinkitės Owner (savininkas). Jei naudojate kito asmens 
„nuraphone“, rinkitės Another Person/ Guest (kitas asmuo / svečias). 
4. Vykdykite programos raginimus, kad pridėtumėte naują klausos profilį. 
Klausos profilio šalinimas 
1. Paleiskite programą „nura“. 
2. Bakstelėkite meniu  > nuraphone settings („nuraphone“ nuostatos) > Delete Hearing 
Profile (šalinti klausos profilį). 
3. Bakstelėkite klausos profilį, kurį norėtumėte šalinti. 
Programa „nura“ patvirtins, kad jūsų klausos profilis pašalintas. 

  



Trikčių šalinimas 
Jei kiltų problemų su „nuraphone“ perskaitykite toliau pateiktas trikčių šalinimo instrukcijas: 
Trikčių šalinimo pradžia 
 
„nuraphone“ neprisijungia prie programos „nura“ 
Jei jūsų „nuraphone“ neprisijungia prie programos „nura“: 
• Uždarykite programą „nura“ ir paleiskite ją iš naujo. 
Įsitikinkite, kad užsidėjote „nuraphone“ ir atjungėte visus laidus. 
„nuraphone“ įsijungia ir persijungia į atrandamumo režimą, kai užsidedate jas ir atjungiate visus 
laidus. 
Patikrinkite, ar „nuraphone“ prijungtos prie mobiliojo įrenginio „Bluetooth“ ryšiu. 
Norėdami naudoti programą „nura“, turite būti prisijungę „Bluetooth“ ryšiu. 
• Patikrinkite, ar mobilusis įrenginys ir programa „nura“ atnaujinti į naujausią versiją. 
• Patikrinkite, ar stabilus interneto ryšys. 
• Pašalinkite ir įdiekite iš naujo programą „nura“ 
1. Pašalinkite programą „nura“. 
2. Iš naujo įjunkite savo mobilųjį įrenginį. 
3. Iš naujo įdiekite programą „nura“. 
• Iš naujo nustatykite „nuraphone“. 
 
„Bluetooth“ trikčių šalinimas 
Jei kyla problemų, prijungiant „nuraphone“ „Bluetooth“ ryšiu: 
• Greitos patikros: 
• Patikrinkite, ar „nuraphone“ ir įrenginys įkrauti. 
• Patikrinkite, ar „nuraphone“ ir įrenginys yra ne toliau nei per 10 pėdų (3 m) vienas nuo kito. 
• Įsitikinkite, kad užsidėjote „nuraphone“ ir atjungėte visus laidus. 
„nuraphone“ įsijungia ir persijungia į „Bluetooth“ susiejimo režimą, kai užsidedate jas ir atjungiate 
visus laidus. 
• Patikrinkite, ar jungiatės prie nuraphone XXX , o ne nuraphone XXX[LE]. 
nuraphone XXX [LE] yra „nuraphone“ mažai energijos naudojantis režimas, automatiškai 
prijungiamas, prisijungus prie nuraphone XXX. 
• Pasitraukite atokiau nuo kitų „Bluetooth“ įrenginių, mikrobangų krosnelių ir belaidžių maršruto 
parinktuvų, kad išvengtumėte trukdžių. 
• Tolesnis trikčių šalinimas: 
• Iš naujo paleiskite įrenginį ir pabandykite iš naujo prijungti „nuraphone“ „Bluetooth“ ryšiu. 
• Jei anksčiau prijungėte „nuraphone“ „Bluetooth“ ryšiu, pašalinkite „nuraphone“ iš su įrenginiu 
susietų įrenginių sąrašo ir pabandykite prijungti jas dar kartą. 
• Iš naujo nustatykite „nuraphone“. 
 
„Bluetooth“ ryšys trūkinėja? 
„Bluetooth“ ryšys skirtas naudoti nedideliu atstumu, todėl garsas kartais gali nutrūkti ir vėl atsirasti, 
bet neturėtų nuolatos trūkinėti. 
Jei garsas nuolatos trūkinėja: 
• Perkelkite susietą įrenginį arčiau dešiniojo „nuraphone“ ausies kaušelio. 
„nuraphone“ „Bluetooth“ imtuvas yra dešiniajame ausies kaušelyje. 



• Perkelkite „nuraphone“ ir įrenginį atokiau nuo kitų „Bluetooth“ įrenginių, mikrobangų krosnelių ir 
belaidžių maršruto parinktuvų, kad išvengtumėte trukdžių. 
• Patikrinkite, ar „nuraphone“ ir susietas įrenginys įkrauti. 
• Patikrinkite, ar „nuraphone“ ir susieto įrenginio programinė įranga atnaujinta į naujausią versiją. 
• Tik „Android“ naudotojams: patikrinkite, ar naudojate „aptX-HD“ kodeką. Bakstelėkite Settings 
(nuostatos) > Advanced Settings (išplėstinės nuostatos)*. Tada pasirinkite „aptX-HD“ kodeką. 
*Norint pasiekti išplėstines nuostatas, gali reikėti pasirinkti Enable Developer Options (įjungti 
kūrėjo parinktis) „Android“ įrenginio skirtuke Systems (sistemos). 
 
„nuraphone“ asmeninis pritaikymas neveikia 
Jei „nuraphone“ asmeninis pritaikymas neveikia, jos nepakankamai gerai priglunda prie jūsų ausų. 
Pritaikant asmeniškai sandarus prigludimas itin svarbus, nes neleidžia prasiskverbti triukšmui ir 
„nuraphone“ gali aptikti jūsų OAE (otoakustinę emisiją) ir tiksliai išmatuoti jūsų klausą. 
Nesijaudinkite, jei kyla problemų dėl asmeninio pritaikymo – po kelių dienų jūsų ausys pripras prie 
„nuraphone“ ir galėsite iš naujo atlikti asmeninį pritaikymą. 
Jei kyla problemų asmeniškai pritaikant „nuraphone“: 
— įsitikinkite, ar „nuraphone“ į ausis įstatomi antgaliai patogiai įstatyti į ausis; 
— įsitikinkite, kad esate tylioje vietoje; 
— kol vyksta asmeninis pritaikymas, ramiai sėdėkite ir stenkitės nekalbėti. 
• Tinkamai sureguliuokite „nuraphone“: 
Viskas, kas yra netoli ausų, gali trukdyti „nuraphone“ sandariai priglusti: 
— nusiimkite auskarus ir kitus papuošalus, esančius arti ausų; 
— jei nešiojate akinius, nusiimkite juos, kol vyksta pritaikymas; 
— jei jūsų plaukai ilgi ir siekia ausis, susiriškite juos ant pakaušio, kol vyksta pritaikymas. 
• Pakeiskite į ausis įstatomus „nuraphone“ antgalius: 
— visų ausys skiriasi, todėl išbandykite visų dydžių į ausis įstatomus antgalius, kad rastumėte 
geriausiai jums tinkančius. 
• Iš naujo sulygiuokite į ausis įstatomus „nuraphone“ antgalius: 
1. Patikrinkite, ar abiejų į ausis įstatomų antgalių pagrindai remiasi į ausų kaušelius. 
2. Patikrinkite, ar abiejų į ausis įstatomų antgalių padėtys tinkamos: 
i. Apatinėje į ausį įstatomo antgalio tinklinės dalies pusėje yra neryški skersinė linija. 
Pagal šią liniją sureguliuokite į ausį įstatomą antgalį, kad jis būtų tinkamoje vertikalioje padėtyje. 
ii. Jei linijos nematote, sukite į ausį įstatomą antgalį, kol pamatysite liniją. 
• Ausinės vis dar nepriglunda? 
Programoje „nura“ bakstelėkite Continue (tęsti). 
Pereisite prie kito asmeninio pritaikymo etapo, net ir be tobulo prigludimo. 
 
Ausinių „nuraphone“ trikčių šalinimas 
 
Komforto problemų šalinimas 
Kaip ir naudojant bet kokias į ausis įstatomas ausines, kai kuriems žmonėms su jautriais ausų 
kanalais „nuraphone“ iš pradžių gali kelti šiokį tokį diskomfortą. 
Jei „nuraphone“ yra nepatogios: 
• patikrinkite, ar tinkamai pritaikyti į ausis įstatomi „nuraphone“ antgaliai; 
• išbandykite kitokio dydžio į ausis įstatomos antgalius. 
Jei diskomfortas išlieka, nesijaudinkite – po kelių dienų priprasite prie „nuraphone“. 
„nuraphone“ tinkamai neskambina ir nepriima skambučių 



Jei kyla problemų skambinant ir atsiliepiant į telefono, „Skype“ , „FaceTime“ ir kitų pokalbių 
programų 
skambučius arba naudojant balsu suaktyvinamas programas, pvz., „Siri“, atlikite toliau nurodytus 
veiksmus. 
1. Patikrinkite, ar „nuraphone“ prijungtos tik „Bluetooth“ ryšiu arba „Lightning“ laidu. 
Jei jos prijungtos bet kokiu kitu laidu, girdėsite skambinantįjį, bet atsiliepti galėsite tik naudodami 
mobiliojo įrenginio mikrofoną. 
2. Patikrinkite, ar niekas neblokuoja „nuraphone“ mikrofono, įskaitant pakuotę arba apsauginę 
plastiko plėvelę. 
„nuraphone“ mikrofonai pokalbiams yra priekinėje ausų kaušelių dalyje. 
3. Atjunkite „nuraphone“ nuo įrenginio ir vėl prijunkite. 
4. Patikrinkite „Bluetooth“ ryšį. 
Pokalbio kokybė gali būti prasta dėl prasto „Bluetooth“ ryšio. 
5. Jei bandote skambinti arba atsiliepti į skambučius telefonu, įsitikinkite, kad pasirinkote 
„nuraphone“ kaip garso parinktį Output (išvestis). 
6. Iš naujo nustatykite „nuraphone“. 
 
Įkrovimo ir akumuliatoriaus problemos 
Jei „nuraphone“ neįsikrauna: 
• Įsitikinkite, kad kraunate tik „nura“ USB-A arba USB-C laidu. 
Ausinės „nuraphone“ nekraunamos „Lightning“, analoginiu ir mikro USB laidu. 
• Patikrinkite, ar nebandote krauti telefonu. 
„nuraphone“ nekraunamos iš daugelio telefonų, kad neišeikvotų telefono akumuliatoriaus. 
• Jei bandote krauti kompiuteriu, pabandykite naudoti kitą USB prievadą arba prie sieninio lizdo 
jungiamą įkroviklį. 
• Jei bandote krauti prie sieninio lizdo jungiamu įkrovikliu, pabandykite krauti kompiuteriu. 
• Jei bandote krauti USB šakotuvu, įsitikinkite, kad tai yra šakotuvas su prijungiamu maitinimu. 
Daugelis USB šakotuvų neteikia pakankamai galios, kad galėtų įkrauti „nuraphone“. 
• Jei bandote krauti USB-A laidu, pabandykite krauti USB-C laidu (jei nusipirkote jį). 
• Iš naujo nustatykite „nuraphone“. 
Garso kokybės trikčių šalinimas 
Norėdami, kad „nuraphone“ garsas būtų aukščiausios kokybės: 
• Naudokite analoginį, „Lightning“ arba USB laidą, kad perdavimas būtų nenuostolinis. 
• Naudokite nenuostolinį failų formatą, pvz., AIFF, WAV arba FLAC. 
• Naudokite nenuostolinę srautinio siuntimo paslaugą, pvz., „Tidal“. 
• Jei naudojate „Spotify“ ar panašią srautinio siuntimo paslaugą, naudokite aukštos kokybės 
siuntimo parinktį. 
• Patikrinkite, ar neįjungėte „Social Mode™“. 
• Jei naudojate MP3 ar panašaus formato failus, naudokite didelio pralaidumo MP3, Ogg arba AAC 
failus. 
Arba naudokite ne mažesnio nei 256 kbps (pageidautina 320 kbps) pralaidumo failus su 
šiuolaikiniais kodekais. 
• Dar kartą pritaikykite „nuraphone“ asmeniškai. 
Asmeniniam pritaikymui „nuraphone“ naudoja didelio jautrumo mikrofonus, todėl judėjimas, išorinis 
triukšmas arba intensyvus kvėpavimas gali turėti įtakos jūsų klausos profiliui. 
 
Jutiklinių mygtukų trikčių šalinimas 
Jei „nuraphone“ jutikliniai mygtukai neveikia tinkamai: 



1. Patikrinkite, ar „nuraphone“ jutikliniai mygtukai tinkamai sukonfigūruoti. 
2. Įsitikinkite, kad užsidėjote „nuraphone“ ir atjungėte visus laidus. 
„nuraphone“ jutikliniai mygtukai veikia tik prisijungus „Bluetooth“ ryšiu ir atjungus visus laidus. 
3. Iš naujo nustatykite „nuraphone“. 
 
Programos „nura“ triktys 
 
Simuliacijos režimo trikčių šalinimas 
Jei „nuraphone“ simuliacijos režimas neveikia tinkamai: 
1. Uždarykite programą „nura“ ir paleiskite ją iš naujo. 
2. Patikrinkite, ar simuliacijos režimas nustatytas į komfortabilų, vidutinį lygį. 
Įjungus simuliacijos režimą, „nuraphone“ naudoja galingus žemųjų dažnių garsiakalbius, kad sukurtų 
gyvo atlikimo įspūdį, tad reguliuokite jį pagal klausomą muziką. 
3. Iš naujo nustatykite „nuraphone“. 
 
Ausinių „nuraphone“ nustatymas iš naujo 
Jei kyla problemų su „nuraphone“ ir nesate tikri, ką daryti toliau: 
1. Prijunkite „nuraphone“ prie USB-A krovimo laido. 
2. Prijunkite „USB-A krovimo laidą prie kompiuterio. 
3. Užsidėkite „nuraphone“. 
Išklausykite pranešimą balsu „welcome back“ (sveiki sugrįžę). 
4. Atjunkite USB-A krovimo laidą nuo „nuraphone“. 
„nuraphone“ nustatomos iš naujo ir veiks tinkamai. 

  



Reikia daugiau pagalbos? 
Žr. mūsų išsamią pagalbos svetainę: https://help.nuraphone.com/ 
Taip pat galite susisiekite su mumis el. paštu ir tiesioginiu pokalbiu čia: 
www.nuraphone.com/contact 

  



Garantija 
Jūsų ausinėms „nuraphone“ taikoma ribota vienų metų garantija. Išsami informacija apie garantiją 
pateikiama čia: 
www.nuraphone.com/warranty 

  



Atitiktis 
„nura®“ atitinka įvairių pasaulio regionų sertifikavimo reikalavimus. 
Visą sertifikatų sąrašą galite rasti čia: www.nuraphone.com/compliance 
Ši įranga buvo patikrinta ir nustatyta, kad ji atitinka apribojimus, taikomus B klasės skaitmeniniam 
prietaisui pagal 15 FCC taisyklių dalį. Šie apribojimai sukurti siekiant užtikrinti pakankamą apsaugą 
nuo kenksmingų trukdžių gyvenamojoje aplinkoje. Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti 
radijo dažnių energiją ir, sumontavus ir naudojant ją ne pagal instrukcijas, gali sukelti trukdžius, 
kenkiančius radijo ryšiui. Tačiau nėra garantijos, kad trukdžių nebus konkrečioje įrengimo vietoje. 
Jei ši įranga trikdo radijo arba televizijos signalų priėmimą – tai galima nustatyti įjungiant ir išjungiant 
įrenginį – naudotojas turėtų mėginti pašalinti trikdžius, imdamasis vienos ar kelių iš toliau nurodytų 
priemonių: 
• pakeisti imtuvo antenos buvimo vietą arba orientaciją; 
• padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo; 
• prijungti įrangą prie maitinimo lizdo kitoje grandinėje nei ta, prie kurios prijungtas imtuvas. 
Atlikus tiesiogiai NURA® nepatvirtintus pakeitimus arba modifikacijas, naudotojas gali prarasti teisę 
naudotis šia įranga. 
IC įspėjimas: 
šis įrenginys atitinka „Industry Canada“ licencijavimo išimties RSS standartą (-us). 
Jį naudojant taikomos šios dvi sąlygos: 
(1) šis įrenginys negali kelti kenksmingų trukdžių; 
(2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidautiną 
veikimą. 
„nura® Operations Pty. Ltd.“, Level 1 Studio 3, 459 Sydney Rd, Brunswick VIC, Australia, 
prisiimdama visą atsakomybę, deklaruoja, kad šiame naudotojo vadove aprašytas gaminys atitinka 
techninius standartus EN300328, EN301489, EN55022, EN55024, EN50332. 
Garantuojama, kad produktas atitinka EN50332 tik naudojant jį bendruoju režimu, išjungus 
simuliacijos režimą ir įjungus garsumo ribotuvą. Atsižvelgiant į naudotojo klausą, kai kurie klausos 
korekcijos ir simuliacijos nuostatos deriniai gali viršyti EN50332 nustatytas ribas. 
Šis simbolis reiškia, kad gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis ir reikia pristatyti į 
tinkamą surinkimo įstaigą perdirbti. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padeda tausoti gamtinius 
išteklius, saugoti žmonių sveikatą ir aplinką. Daugiau informacijos apie šio gaminio šalinimą ir 
perdirbimą gausite kreipęsi į savo miesto valdžios institucijas, atliekų šalinimo tarnybą arba 
parduotuvę, kurioje pirkote šį gaminį. 
„Apple“, „Apple“ logotipas, „iPad“, „iPhone“ ir „iPod“ yra prekių ženklai, priklausantys „Apple Inc.“ ir 
registruoti JAV bei kitose šalyse. „App Store“ yra „Apple Inc.“ priklausantis paslaugos ženklas. 
Prekės ženklas „iPhone“ naudojamas pagal licenciją. 
Žodžio „Bluetooth®“ ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai, šiuos 
prekių ženklus „nura® Operations Pty. Ltd.“ naudoja pagal licenciją. 
„Qualcomm aptX“ yra „Qualcomm Technologies International, Ltd.“ produktas. „Qualcomm “ yra 
„Qualcomm Incorporated“ priklausantis prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse, 
naudojamas gavus leidimą. „aptX“ yra „Qualcomm Technologies International, Ltd.“ priklausantis 
prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse, naudojamas gavus leidimą. 
„Android“, „Google Play“ ir „Google Play“ logotipas yra „Google Inc.“ priklausantys prekių ženklai. 
„nuraphone“ sukūrė „nura®“ Melburne, Australijoje. 
Pagaminta ir surinkta Kinijoje. 



© „nura® pty. Ltd.“, 2017 m. Jokios šio darbo dalies negalima atkurti, keisti, platinti ar kitaip naudoti 
be išankstinio raštiško leidimo. 
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