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NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą  šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių narių verslo  subjektams Jeigu norite  išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose,  ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus. 

NAUDOJIMAS

1. Įdėkite  elementą  į
elemento  lizdą,
uždarykite  jį,  tuomet
klausos aparatas įsijungs.

2. Pirmą  kartą  dedami
klausos  aparatą  į  ausies
landą,  įsitikinkite,  kad
garso  lygis  nustatytas
vidutinis ar silpnesnis.

3. Švelniai  įsidėkite  garso
imtuvą  su  silikoniniu
antgaliu,  taip,  kad  Jums
būtų patogu.

4. Jeigu  silpnai  girdite,
patikrinkite  ar  klausos
aparato  antgalis  gerai
uždėtas,  ar  tinkamai
prigludęs,  padidinkite
garso lygį.

5. Atidarius  baterijos  lizdą
aparatas išsijungia.

REKOMENDACIJOS

A. Nėra garso:
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1. Patikrinkite ar elementas teisingai įdėtas
2. Jei elementas išsikrovęs, pakeiskite nauju
3. Klausos  aparatas  gali  būti  užsikimšęs  –  reikėtų  jį  išvalyti

B. Silpnas garsas:

1. Nepakanka elemento galios
2. Klausos aparatas užsikimšęs
3. Jeigu klausos aparatas skleidžia garsus panašius į „cypimą“, patikrinkite:
 Ar silikoninė galvutė yra Jums tinkamo dydžio
 Ar klausos aparato antgalis yra tinkamai prigludęs ausies landoje
 Ar klausos aparatas yra tinkamai įdėtas
 Ar neįtrūkęs klausos aparato vamzdelis 

Garso  panašaus  į  „cypimą“  pagrindinė  priežastis  –   susidarantis  oro  tarpas  tarp
klausos aparato antgalio ir ausies landos.

C. Klausos aparato valymas:

1. Tinkama  ir  tvarkinga  ausų  priežiūra  mažina  klausos  aparato  valymo  dažnumą,  bei
tausoja patį klausos aparatą

2. Valykite su sausu audeklu, specialiu šepetėliu
3. Valykite su specialiu valymo skysčiu

Pastebėjimai:
1. Jeigu klausos aparatą naudojate maksimaliu garsu, tikėtina,  kad jis  Jums per silpnas.

Jeigu jaučiatės nepatogiai, nebenaudokite klausos aparato.
2. Klausos aparatą saugoti nuo drėgmės. 
3. Neišmeskite  baterijų  į  buitinių  atliekų  konteinerį,  jas  meskite  į  specializuotus

konteinerius.
4. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TURITE  KLAUSIMŲ?  SUSISIEKITE  SU  MUMIS,  MES  JUMS  PADĖSIME. 

                  Adresas: Žemaitės g. 22, Vilnius
                                  Studentų g. 3A,  Kaunas
                  Tel:  85 233 55 22
                  Email: info@urmokaina.lt
                  Web: www.KlausosAparatai24.lt                      
:            
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