
LATVIAN 

nuraphone lietošanas 
pamācība 

Šī lietošanas pamācība satur visu, kas jums jāzina par to, kā konfigurēt un iegūt maksimālu 
sniegumu no savām nuraphone austiņām, izmantotu nura lietotni un novērstu jebkuras radušās 
problēmas. 

  



 

nuraphone drošības informācija 
Izlasiet šo pamācību, pirms lietot nuraphone austiņas pirmo reizi. 
Vienmēr lietojiet nuraphone austiņas atbildīgi, īpaši iegremdēšanās (Immersion) režīmā. 
Glabājiet šo pamācību pieejamā vietā turpmākām uzziņām. 
nuraphone austiņas ir izstrādātas un izmēģinātas drošībai un komfortam, bet, lūdzu, ņemiet vērā: 
pakļaušana skaļiem trokšņiem, kas atbilst 85 decibeliem (dB) vai vairāk (aptuveni tāds pats skaļums 
kā pārtikas blenderim) var izraisīt pakāpeniskus dzirdes zudumus. Ņemot vērā nuraphone austiņu 
skaņas skaidrību un izolāciju, jums nebūs nepieciešams klausīties savu mūziku tik skaļi kā ar 
parastajām austiņām. 
Parasto skaņu aptuvenie skaļumi 
Šajā tabulā ir norādīts aptuvenais skaļums skaņām, ar kādām varat saskarties ikdienā. 

Skaņa Trokšņa līmenis Efekts 
Lapu čabēšana 20 dB Knapi dzirdams. 
Kluss birojs 60 dB Komfortabls 

klausīšanās 
līmenis ir zem 60 
dB. 

Vidēja pilsētas 
satiksme 

80 dB Kaitinošs; traucē 
sarunai; ilgstoša 
ekspozīcija var 
izraisīt dzirdes 
traucējumus. 

Zāles pļāvējs, 
pārtikas 
blenderis, 
rekreācijas 
transportlīdzekļi, 
televizors 

80–90 dB Kaitinošs; traucē 
sarunai; ilgstoša 
ekspozīcija var 
izraisīt dzirdes 
traucējumus. 

Simfoniskais 
orķestris, 
motorzāģis 
(ķēdes zāģis), 
pneimatiskais 
urbis / 
perforators 

110 dB Regulāra 
ekspozīcija 
skaņas līmenim 
virs 100 dB ilgāk 
par minūti rada 
neatgriezeniska 
dzirdes zuduma 
risku. 

Koncerts 110-140 dB Sāpju slieksnis 
sākas ar 
aptuveni 125 dB. 

 

Informācija no Nacionālā kurluma un citu komunikācijas traucējumu institūta 
Pievērsiet uzmanību lietošanas ilgumam. Dzirdes zudumu ietekmē skaļumua attiecība pret 
ilgumu — jo lielāks skaļums, jo īsāku laiku tas drīkst ietekmēt. Jo mazāks skaļums, jo ilgāk var 
klausīties. Piemēram, 8 stundas 85 dB skaļa skaņa izraisa tādus pašus dzirdes traucējumus kā 4 
stundas 88 dB skaļums, 2 stundas 91 dB skaļumā vai tikai 15 minūtes 100 dB skaļumā. 
Neklausieties skaļu mūziku ilgstoši. 
Neklausieties mūziku ilgstoši pirmās rindas iestatījumā iegremdēšanās režīmā lielā skaļumā. 
Izmantojiet nuraphone austiņas tikai, ja skaļums ir iestatīts komfortablā, vidējā līmenī. 
Ņemiet vērā, ka skaņas, kas signalizē atgādinājumus vai brīdinājumus, piem., brīdinājumus, 
paziņojumu signālus un ienākošos zvanus, nuraphone lietošanas laikā var atšķirties. 



Ja rodas sasilšanas sajūta vai dzirdes zudums, nekavējoties noņemiet nuraphone austiņas no 
galvas. 
Ja nuraphone austiņas izdala skaļus vai neparastus trokšņus, nekavējoties pārtrauciet to 
lietošanu un sazinieties ar nura® klientu apkalpošanas speciālistiem. 
Tā kā tiek izmantota izolējošā Inova ™ tehnoloģija, nelietojiet nuraphone austiņas situācijās, kurās 
nespēja dzirdēt var radīt draudus sev vai citiem. Piemēram, vadot auto, braucot ar velosipēdu, 
atrodoties būvobjektā vai satiksmē. 
Ja lietojat nuraphone austiņas tālruņa zvaniem braukšanas laikā, tad ievērojiet piesardzību un 
ievērojiet spēkā esošos likumus, kas regulē mobilo tālruņu un austiņu lietošanu. Dažās jurisdikcijās 
ir specifiski ierobežojumi, piemēram, vienas austiņas lietošana braucot pie stūres. 
nuraphone uzlādēšanai izmantojiet tikai sertificētus nura® kabeļus. 
nuraphone austiņu lādēšana būtu jāveic tikai atbilstoši šajā lietošanas pamācībā sniegtajām 
instrukcijām. 
Neveiciet šī izstrādājuma neatļautas izmaiņas. Jebkādi šādi mēģinājumi atcels garantiju. 
Satur mazas daļas, kas var radīt aizrīšanās riskus. Nav piemērots bērniem, kas jaunāki par 3 gadiem. 
Šis izstrādājums satur magnētiskus materiālus. Konsultējieties ar savu ārstu par to, vai tas var 
ietekmēt jūsu implantētās medicīniskās ierīces. 
Šī izstrādājuma lādējamā litija jonu akumulatora izņemšanu drīkst veikt tikai kvalificēts speciālists. 

  



Uzsākšana 
Izpildiet šos soļus, lai konfigurētu nuraphone austiņas pirmajā to izmantošanas reizē. 
 
nuraphone austiņu ieslēgšana/izslēgšana 
Ieslēgšana — nuraphone austiņas automātiski ieslēdzas, kad uzliekat tās uz galvas. 
Izslēgšana —nuraphone austiņas, kad noņemt tās nost, automātiski izslēdzas, lai taupītu 
akumulatora lādiņu. 
 
nura lietotnes lejupielādēšana 
Lai konfigurētu nuraphone austiņas, jums savā mobilajā ierīcē jālejupielādē nura lietotne. 
Kad nura lietotne ir lejupielādēta, varat to izmantot, lai personalizētu savas nuraphone austiņas. 
nura lietotni var lejupielādēt: 
iOS — App Store vai iTunes. 
Android — Google Play. 
Tikai Android lietotājiem: 
nuraphone.com mājas lapā ritiniet lejup līdz Create your unique hearing profile (Izveidot savu 
unikālo dzirdes profilu). 
Pēc tam nospiediet Lejupielādēt šeit. 
nura lietotnes sistēmas prasības: 
iOS — iOS 9.3+ un Bluetooth® 4. 
Android — Android 5.0+ un Bluetooth® 4. 
 
Jūsu nuraphone austiņu pieslēgšana ar Bluetooth® 
Lai konfigurētu nuraphone austiņas, jums jāpieslēdzas savai mobilajai ierīcei ar Bluetooth. 
Kad pieslēgšanās pie Bluetooth ir notikusi, varat pieslēgties nura lietotnei un personalizēt 
nuraphone austiņas. 
Lai pieslēgtu nuraphone austiņas, izmantojot Bluetooth®: 
1. Atvienojiet no nuraphone austiņām visus kabeļus. 
Kad kabeļi tiek atvienoti, nuraphone austiņas pārslēdzas atklājamā režīmā. 
2. Uzlieciet nuraphone austiņas. 
Kad nuraphone austiņas ir uzliktas uz galvas, tās ieslēdzas un pāriet atklājamā režīmā. 
3. Atveriet savas mobilās ierīces Iestatījumi > Bluetooth. 
Bluetooth izvēlnē izvēlieties nuraphone XXX. XXX ir jūsu nuraphone austiņu unikālais pārošanas 
numurs. Nepieslēdzieties pie nuraphone XXX [LE]. Tas ir nuraphone austiņu zemas uzlādes līmeņa 
režīms, kas automātiski savienojas pēc tam, kad esat pieslēdzies nuraphone XXX. 
Apmainīšanās starp Bluetooth® ierīcēm 
nuraphone austiņas automātiski uz divām minūtēm pāriet atklājamā režīmā, kad tās pirmo reizi tiek 
uzliktas, ļaujot jums viegli apmainīties starp ierīcēm, neatslēdzoties no iepriekš pievienotajām 
ierīcēm. 
Jūs varat jebkurā brīdī ieslēgt atklājamo režīmu, atverot nura lietotni un pieskaroties izvēlnes pogai 

 > nuraphone settings (nuraphone iestatījumi) > Enter discoverable mode (Pāriet atklājamā 
režīmā). 
 
nuraphone austiņu personalizēšana 



Jums jāpersonalizē savas nuraphone austiņas, pirms sākat tās lietot, bet neuztraucieties — tas ir 
jādara tikai pirmajā to lietošanas reizē. 
Kad notiek personalizēšana, jūsu nuraphone austiņas mācās un pielāgojas jūsu unikālajai dzirdei. 
Pirms nuraphone austiņu personalizēšanas: 
1. Lejupielādējiet nura lietotni. 
2. Uzlieciet savas nuraphone austiņas un atveriet nura lietotni. 
Kad nuraphone austiņas ir uzliktas uz galvas, tās ieslēdzas un pāriet atklājamā režīmā. 
3. Pieskarieties Create an account (Izveidot kontu) un ievadiet savu informāciju. 
Ja esat nura konts ir izveidots agrāk, tad pieskarieties elementam Log in  (Ierakstīties). 
4. Pieskarieties Open Bluetooth Settings (Atvērt Bluetooth iestatījumus) nura lietotnē un 
izvēlieties savas nuraphone austiņas. 
nuraphone austiņu personalizēšana: 
1. nura lietotnē nospiediet Start (Sākt), lai uzsāktu personalizāciju. 
Ja nura lietotne prasa veikt nuraphone austiņu atjaunināšanu, tad pieskarieties Start update (Sākt 
atjaunināšanu). 
2. Regulējiet savu nuraphone austiņu kausus, līdz redzat lietotnes ekrānā divus konstantus 
ķeksīšus. 
Kad ir sasniegta laba piekļaušanās, sākas personalizācija, kas aizņem 1—2 minūtes. 
Ja personalizēšanas laikā rodas problēmas ar labu piekļaušanos: 
• Pārliecinieties, vai atrodaties klusā vietā. 
• Personalizēšanas laikā daudz nerunājiet un nekustieties. 
• Noņemiet auskarus vai citas rotaslietas, kas atrodas ausu tuvumā. 
• Ja valkājat brilles, tad personalizācijas laikā tās noņemiet. 
• Pārliecinieties, vai nuraphone austiņu lādēšanas ligzda atrodas jūsu labajā pusē. 
• Pārliecinieties, vai galvas loka regulatori abās pusēs ir vienā līmenī. 
• Pārliecinieties, vai nuraphone austiņu ausu uzgaļi atrodas ērti jūsu ausīs. 
• Izmēģiniet dažādu izmēru ausu uzgaļus. 
• Skatiet šīs lietošanas pamācības sadaļu Problēmu novēršanu: nuraphone austiņas neveic 
personalizāciju. 
3. Pieskatieties Personalised (Personalizēts), lai klausītos mūziku, izmantojot savu profilu. 
4. Izmantojiet loka regulatoru, lai pielāgotu iegremdēšanās efektu (Immersion) no low (zema) līdz 
front row (priekšējā rinda). 
5. Pieskarieties pogai Social Mode™ , lai dzirdētu savu apkārtni. 

6. Konfigurējiet nuraphone austiņu skārienpogas. 
Jūsu nuraphone austiņas tagad ir personalizētas. 
 
Jūsu nuraphone austiņu atjaunināšana 
Laiku pa laikam nura lietotne lūgs jums atjaunināt savas nuraphone austiņas: 
Pieskarieties Start update (Sākt atjaunināšanu) vai pieskarieties:  > nuraphone Settings 
(nuraphone iestatījumi) > Software update (Programmatūras atjaunināšana) > Start update (Sākt 
atjaunināšanu). 
Kad atjaunināšana sāksies, jūs varat noņemt nuraphone austiņas, bet turiet tās mobilās ierīces 
tuvumā, turot tās ekrānu ieslēgtu. 
Pārbaude, vai jūsu nuraphone austiņu programmatūra ir atjaunināta 
1. Atveriet nura lietotni. 



2. Pieskarieties  > nuraphone Settings (nuraphone iestatījumi) > Software update 
(Programmatūras atjaunināšana). 
Ja blakus jūsu Programmatūras atjaunināšanai atrodas sarkana atzīme, tad jūsu nuraphone 
austiņām nepieciešama atjaunināšana — pieskarieties Start update (Sākt atjaunināšanu). 
Ja nevarat redzēt sarkano atzīmi, tad jūsu nuraphone austiņu programmatūra ir aktuāla. 

  



nuraphone austiņas 
Šī sadaļa satur visu, ko jums nepieciešams zināt par savu nuraphone austiņu lietošanu. 
 
Jūsu nuraphone austiņu lādēšana 
Jūsu nuraphone litija jonu akumulators nodrošina 20+ stundas bezvadu lietošanas. 
Lai lādētu savu nuraphone austiņu akumulatoru: 
1. Pieslēdziet savas nuraphone austiņas pie: 
• nura USB-A lādēšanas kabeļa, kas ir iekļauts jūsu nuraphone austiņu komplektācijā. 
• nura USB-C kabeļa, kuru var iegādāties atsevišķi. 
2. Pievienojiet kabeli pie: 
• datora; 
• rozetes lādētāja. 
Skaņas signāls paziņo, ka akumulators lādējas. 
Trīs stundu laikā nuraphone austiņas būs pilnībā uzlādējušās. 
Ņemiet vērā: nuraphone austiņas nedrīkst lādēt ar nura Lightning, analogajiem vai micro-USB 
kabeļiem. 
Tas tā ir paredzēts, lai nuraphone austiņas neizlādētu jūsu mobilās ierīces akumulatoru. 
nuraphone austiņu akumulatora pārbaudīšana 

• Pārbaudiet akumulatora indikatoru  nura lietotnes augšējā labējā stūrī. 
• Balss uzvedinājums informēs par akumulatora uzlādes līmeni, kad uzliksiet nuraphone austiņas. 
• Kad nuraphone akumulatoram būs nepieciešama uzlāde, balss uzvedinājums paziņos ”battery 
low” (akumulators sēžas). 
 
Balss zvanu veikšana un saņemšana ar nuraphone austiņām 
Jūs varat veikt un saņemt balss zvanus ar nuraphone austiņām, ja tās ir pieslēgtas ar: 
• Bluetooth; 
• Lightning kabeli. 
Kad nuraphone austiņas ir savienotas, izmantojot Bluetooth, varat atbildēt uz balss zvaniem: 
• tieši savā tālrunī; 
• izmantojot nuraphone austiņu skārienpogas. 
Kad nuraphone austiņas ir pievienotas ar Lightning kabeli, varat atbildēt uz balss zvaniem: 
• tieši savā tālrunī; 
• nospiežot Lightning kabeļa kabelī iemontētās pults vidējo pogu. 
 
nuraphone austiņu pieslēgšana citiem produktiem 
Jūs varat pievienot savas nuraphone austiņas šādi: 
Bluetooth 
Lightning 
USB–A 
USB–C 
Micro–USB 
Analogais 
Ņemiet vērā: nuraphone austiņu personalizētā skaņa darbojas neatkarīgi no tā, kā tiek realizēts savienojums — bezvadu vai ar vadiem. 
Ņemiet vērā: nepieslēdziet austiņas pie ārēja austiņu pastiprinātāja, jo tas var bojāt nuraphone austiņas. 
nuraphone austiņām ir iebūvēts pastiprinātājs. 
 
Datori 



Pieslēdziet nuraphone austiņas pie Mac ierīces, izmantojot Bluetooth: 
1. Atvienojiet no nuraphone austiņām visus kabeļus. 
Kad kabeļi tiek atvienoti, nuraphone austiņas pārslēdzas atklājamā režīmā. 
2. Uzlieciet nuraphone austiņas. 
Kad nuraphone austiņas ir uzliktas uz galvas, tās ieslēdzas un pāriet atklājamā režīmā. 
3. Mac izvēlnes joslā izvēlieties > Sistēmas preferences> Bluetooth. 
4. Ierīču sarakstā izvēlieties nuraphone XXX. 
XXX ir jūsu nuraphone austiņu unikālais pārošanas numurs. 
Pieslēdziet nuraphone austiņas pie Mac ierīces ar kabeli: 
1. Pieslēdziet nuraphone austiņas pie kabeļa un pēc tam pieslēdziet šo kabeli pie savas Mac 
ierīces. 
2. Mac izvēlnes joslā izvēlieties > Sistēmas preferences > Skaņa. 
3. Izvēlieties nuraphone XXX kā Izvads. 
XXX ir jūsu nuraphone austiņu unikālais pārošanas numurs. 
Pieslēdziet nuraphone austiņas pie PC, izmantojot Bluetooth: 
1. Atvienojiet visus kabeļus no savām nuraphone austiņām. 
Kad kabeļi tiek atvienoti, nuraphone austiņas pārslēdzas atklājamā režīmā. 
2. Uzlieciet nuraphone austiņas. 
Kad nuraphone austiņas ir uzliktas uz galvas, tās ieslēdzas un pāriet Bluetooth 
pārošanas režīmā. 
3. Noklikšķiniet uz Bluetooth ikonas datora rīkjoslā. 
4. Izvēlnē Bluetooth un citas ierīces noklikšķiniet uz Pievienot Bluetooth vai citu ierīci. 
5. Izvēlieties nuraphone. 
Pieslēdziet nuraphone austiņas pie PC, izmantojot kabeli: 
1. Pievienojiet nuraphone austiņas pie kabeļa un pēc tam pievienojiet šo kabeli pie PC. 
- Noklikšķiniet uz skaļuma pogas datora rīkjoslā. 
2. Izvēlieties Atskaņošanas ierīces. 
3. Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz nuraphone > iestatīt kā noklusējuma ierīci. 
Televizori 
Audio konfigurācijas televizoros var būt ļoti atšķirīgas. Pārliecinieties, vai jūsu televizora 
savienojamība ir saderīga ar nuraphone austiņu savienojamību. 
Ārējie DAC (Digital-to-Analog Converters) 
DAC audio spraudņu konfigurācijas var būt ļoti atšķirīgas. Ja iespējams, izmantojiet digitālo kabeli 
(USB vai Lightning), pieslēdzot nuraphone austiņas pie DAC, jo nuraphone austiņām ir iebūvēts 
DAC un pastiprinātājs. 
Ja DAC ir 3,5 mm spraudnis, tad izmantojiet nura analogo kabeli. 
Spēļu konsoles 
Izmantojiet nura analogo kabeli, lai pieslēgtu nuraphone austiņas pie PlayStation® kontrollera un 
dažiem Xbox® kontrolleriem. 
Ņemiet vērā: ar šīm nuraphone austiņām nevar izmantot konsoles balss čata funkcijas vai pieslēgt 
nuraphone austiņas pie PlayStation® vai Xbox® konsolēm, izmantojot Bluetooth. 
Šis ierobežojums rodas no tā, ka Playstation® un Xbox® ir savi licencētie RF formāti. 
Bluetooth spraudņi (Bluetooth tīkla adapteri) 
nuraphone austiņas nav optimizētas lietošanai ar Bluetooth spraudņiem. Ja vēlaties pieslēgt 
nuraphone austiņas ar spraudni, tad izvēlieties spraudni, kas ir saderīgs ar Qualcomm® aptX-HD™. 
Lidmašīnu adapteri 



Lidmašīnu audio spraudņu konfigurācijas var būt ļoti atšķirīgas. Ja lidmašīnas adapterim ir 3,5 mm 
spraudnis, izmantojiet nura analogo kabeli. 
Jūsu nuraphone austiņu tīrīšana 
Jūsu nuraphone austiņām laiku pa laikam ir nepieciešama tīrīšana. 
Ņemiet vērā: nuraphone austiņu tīrīšanai nekad neizmantojiet alkoholus, šķīdinātājus vai spēcīgus 
tīrīšanas līdzekļus. 
Lai notīrītu nuraphone austiņas: 
1. Izņemiet nuraphone ausu uzgaļus un saudzīgi nomazgājiet tos ar ūdeni un maigu mazgāšanas 
līdzekli. 
2. Noskalojiet un nožāvējiet ausu uzgaļus. 
3. Uzstādiet ausu uzgaļus atpakaļ. 
4. Noslaukiet nuraphone korpusu ar mīkstu, mitru drānu. 

  



nura lietotne 
Šī sadaļa satur visu, ko jums nepieciešams zināt par nura lietotnes lietošanu. 
 
nuraphone austiņu skārienpogu konfigurēšana 
nuraphone austiņām uz katra kausa ir skārienjutīga poga, kuru var izmantot noderīgu funkciju 
veikšanai. 
Katrai skārienpogai ir viena un divu pieskārienu funkcionalitāte, kas nozīmē, ka jūs varat izvēlēties 4 
funkcijas savu nuraphone austiņu skārienpogām. 
Ņemiet vērā: jūs varat izmantot nuraphone austiņu skārienpogas tikai tad, kad ir izveidots Bluetooth 
savienojums un atvienoti visi kabeļi. 
Skārienpogu konfigurēšana: 
1. Atveriet nura lietotni. 
2. Pieskarieties izvēlnei  > nuraphone settings (nuraphone iestatījumi) > Configure Buttons 
(Konfigurēt pogas). 
3. Izvēlēties funkcijas nuraphone austiņu skārienpogām. 
 
Iegremdēšanās līmeņa izvēle 
nuraphone austiņām ir basu dzinis katrā no kausiem, kuru var izmantot, lai radītu dzīvās uzstāšanās 
efektu. Mēs to dēvējam par iegremdēšanās (Immersion) režīmu. 
Vienmēr iestatiet iegremdēšanās režīmu uz ērtu, vidēju līmeni, kad izmantojat nuraphone austiņas 
ilgāku laiku. 
Lai izvēlētos iegremdēšanās līmeni: 
1. Atveriet nura lietotni. 
2. Izmantojiet iegremdēšanās efekta regulatoru, lai pielāgotu no low (zema) līdz front row (priekšējā 
rinda). 
 
Social Mode™ un CleanANC™ (aktīvā trokšņa slāpēšana) 
Aktīvā trokšņa slāpēšana (Active Noise Cancellation — ANC) samazina ārējos trokšņus, lai jūs 
varētu fokusēties uz mūziku. 
Kad Social Mode™ ir aktivizēts, nuraphone austiņas laiž cauri ārējās skaņas, lai jūs varētu dzirdēt 
apkārtējās skaņas un uzturēt sarunas. 
ANC ir izstrādāts tā, lai ieslēgtos tad, kad neizmantojat Social Mode™. Tomēr ANC var 
izslēgt/ieslēgt manuāli: 
1. Atveriet nura lietotni. 
2. Pieskarieties izvēlnei  > nuraphone Settings (nuraphone iestatījumi). 
3. Izslēdziet/ieslēdziet ANC (Active Noise Cancellation). 
Social Mode™ izslēgšana/ieslēgšana: 

pieskarieties Social Mode™ pogai nura lietotnes mājas lapā. 
 
Bezsaistes režīma lietošana 
Bezsaistes režīmā jūs varat regulēt nuraphone austiņu iestatījumus, izmantojot nura lietotni bez 
interneta pieslēguma. 



Ņemiet vērā: bezsaistes režīmā nav iespējams regulēt nuraphone austiņu iestatījumus, kuriem ir 
nepieciešama komunikācija ar nura serveriem, piemēram, personalizāciju, ieteikt draugu, kā arī 
profilu pievienošanu un dzēšanu. 
Lūk, kā pieslēgties bezsaistes režīmā: 
1. Pieslēdziet nuraphone austiņas pie savas mobilās ierīces, izmantojot Bluetooth. 
2. Atveriet nura lietotni. 
Paziņojums You are currently offline, some services are not available (Jūs pašlaik esat 
bezsaistē, daži pakalpojumi nav pieejami) norāda, ka nura lietotne ir bezsaistes režīmā. 
Ņemiet vērā: nura lietotne automātiski automātiski pārslēdzas no bezsaistes režīma, kad atkal 
pieslēdzaties internetam. 
 
nuraphone austiņu balss mainīšana 
Jūs varat jebkurā brīdī mainīt nuraphone austiņu balss valodu. 
Jūsu nuraphone austiņu balss ir izrunātie paziņojumi, kas virza jūs caur austiņu personalizēšanu, 
norāda uz akumulatora uzlādes līmeni un identificē pievienotās ierīces. 
nura lietotne un nuraphone balss ir pieejamas šādās valodās: 
• angļu 
• franču 
• vācu 
• ķīniešu 
• japāņu 
• spāņu 
• itāļu 
• arābu 
Ņemiet vērā: var būt pieejamas papildu valodas. Papildu pieejamās valodas skatiet vietnē 
https://help.nuraphone.com/hc/en-us/ 
articles/327222305751-changing-your-nuraphones-language. 
nuraphone austiņu valodas mainīšana 
Ņemiet vērā: lai balss valoda nomainītos, paiet aptuveni 10 minūtes. 
Lai veiktu nuraphone austiņu valodas nomaiņu ir jāinstalē jauna programmatūra. 
1. Atveriet nura lietotni. 
2. Pieskarieties izvēlnei  > nuraphone settings (nuraphone iestatījumi) > Change voice 
language (Mainīt balss valodu). 
3. Izvēlieties vajadzīgo valodu. 
4. Lai apstiprinātu izmaiņas, pieskarieties pie Yes (Jā). 
 
Apmainīšanās ar dzirdes profiliem, to pievienošana un dzēšana 
Savās nuraphone austiņās varat saglabāt vienlaicīgi līdz trim dzirdes profiliem. 
Lūk, kā notiek dzirdes profila apmaiņa, pievienošana un dzēšana: 
Profilu apmaiņa 
1. Atveriet nura lietotni. 
2. Pieskarieties pašreizējam lietotājvārdam nura lietotnes mājas lapā. 
3. Pieskarieties dzirdes profilam, uz kuru vēlaties pārslēgties. 
Dzirdes profila pievienošana 
1. Atveriet nura lietotni. 

2. a. Pieskarieties papildu lietotāja pogai  nura lietotnes mājas lapā. 



b. Pieskarieties pašreizējam lietotājvārdam nura lietotnes mājas lapā. Pēc tam pieskarieties create 
new hearing profile (Izveidot jaunu dzirdes profilu). 
3. Izvēlieties Owner (Īpašnieks) vai Another Person/ Guest (Cita persona / ciemiņš). 
Ja jums pieder nuraphone austiņas, kuras izmantojat, izvēlieties Owner (Īpašnieks). Ja izmantojat 
kāda cita cilvēka nuraphone 
austiņas, izvēlieties Another Person/ Guest (Cita persona / ciemiņš). 
4. Izpildiet lietotnes uzvednes, lai pabeigtu pievienot jauno dzirdes profilu. 
Dzirdes profila dzēšana 
1. Atveriet nura lietotni. 
2. Pieskarieties izvēlnei  > nuraphone Settings (nuraphone iestatījumi) > Delete Hearing 
Profile (Dzēst dzirdes profilu). 
3. Izvēlieties dzirdes profilu, kuru vēlaties dzēst. 
nura lietotne apstiprina, ka jūsu dzirdes profils ir dzēsts. 

  



Problēmu novēršana 
Ja jums rodas problēmas ar nuraphone austiņām, izlasiet un izpildiet problēmu novēršanas 
procedūru: 
 
Problēmu novēršanas uzsākšana 
 
nuraphone austiņas nepievienojas nura lietotnei 
Ja jūsu nuraphone austiņas nepievienojas nura lietotnei: 
• Aizveriet un atkal atveriet nura lietotni. 
Pārliecinieties, vai nuraphone austiņas ir uzliktas un ir atvienoti visi kabeļi. 
Jūsu nuraphone austiņas ieslēdzas un pāriet atklājamā režīmā, kad uzliekat tās galvā un atvienojat 
visus kabeļus. 
• Pārbaudiet, vai jūsu nuraphone austiņas ir pievienotas pie mobilās ierīces, izmantojot Bluetooth. 
Lai varētu izmantot nura lietotni, jābūt izveidotam pieslēgumam ar Bluetooth. 
• Pārliecinieties, vai jūsu mobilā ierīce un nura lietotne ir atjaunināta uz jaunāko versiju. 
• Pārliecinieties, ka jūsu interneta savienojums ir stabils. 
• Izdzēsiet/pārinstalējiet nura lietotni 
1. Izdzēsiet nura lietotni. 
2. Restartējiet savu mobilo ierīci. 
3. Pārinstalējiet nura lietotni. 
• Atiestatiet nuraphone austiņas 
 
Bluetooth problēmu novēršana 
Ja jums rodas problēmas, savienojot nuraphone austiņas ar Bluetooth: 
• Ātrās pārbaudes: 
• Pārbaudiet, vai jūsu nuraphone austiņas un ierīce ir uzlādētas. 
• Pārliecinieties, vai attālums starp nuraphone austiņām un ierīci nepārsniedz apm. 3 m (10 pēdas). 
• Pārliecinieties, vai nuraphone austiņas ir uzliktas un visi kabeļi ir atvienoti. 
Jūsu nuraphone austiņas ieslēdzas un pāriet Bluetooth pārošanas režīmā, kad uzliekat tās galvā un 
atvienojat visus kabeļus. 
• Pārliecinieties, vai savienojums ir izveidots ar nuraphone XXX, nevis ar nuraphone XXX[LE]. 
nuraphone XXX [LE] ir nuraphone austiņu zemas uzlādes līmeņa režīms, kas automātiski 
savienojas pēc tam, kad ir izveidots savienojums ar nuraphone XXX. 
• Pavirzieties nost no citām Bluetooth ierīcēm, mikroviļņu krāsnīm un bezvadu maršrutētājiem, 
lai izvairītos no traucējumiem. 
• Problēmu novēršanas papildu pasākumi: 
• Restartējiet savu ierīci un pēc tam atkal mēģiniet pieslēgt nuraphone austiņas pie Bluetooth. 
• Ja bijāt iepriekš pieslēdzis savas nuraphone austiņas pie Bluetooth, tad atvienojiet nuraphone 
austiņas no ierīces sapāroto ierīču saraksta un mēģiniet tās pieslēgt atkal. 
• Atiestatiet savas nuraphone austiņas. 
 
Bluetooth signāla pārtraukumi? 
Bluetooth ir izstrādāts īsām distancēm, tādēļ skaņa dažreiz var dažreiz aprauties, bet tai 
nevajadzētu būt pastāvīgi saraustītai. 
Ja jūsu skaņa pastāvīgi raustās: 
• Pārvietojiet sapāroto ierīci tuvāk pie nuraphone labā kausa. 



nuraphone austiņu Bluetooth savienojums atrodas kreisajā kausā. 
• Pārvietojiet nuraphone austiņas tālāk no citām Bluetooth ierīcēm, mikroviļņu avota un bezvadu 
maršrutētāja, lai izvairītos no traucējumiem. 
• Pārbaudiet, vai jūsu nuraphone austiņas un sapārotā ierīce ir uzlādētas. 
• Parliecinieties, vai nuraphone austiņas un sapārotā ierīce ir atjauninātas ar jaunāko 
programmatūru. 
• Tikai Android lietotājiem: pārliecinieties, vai izmantojat aptX-HD kodeku. Pieskarieties Iestatījumi 
> Detalizēti iestatījumi *. Pēc tam izvēlieties aptX-HD kā savu kodeku. 
*Lai piekļūtu detalizētajiem iestatījumiem, iespējams, jums jāizvēlas Iespējot izstrādāja opcijas 
savas Android ierīces cilnē Sistēmas. 
nuraphone austiņas neveic personalizāciju 
Ja nuraphone austiņas neveic personalizāciju, tas nozīmē, ka nuraphone austiņas nepieguļ jūsu 
ausīm. 
Kad veicat personalizāciju, piegulšana ir ļoti svarīga, jo tā tiek izolēts troksnis, kas ļauj nuraphone 
austiņām uztvert jūsu otoakustisko emisiju (OAE — Otoacoustic Emission) un precīzi izmērīt jūsu 
dzirdi. 
Neuztraucieties, ja jums rodas personalizēšanas problēmas — pēc dažām dienām jūsu ausis 
pieradīs pie nuraphone austiņu piegulšanas un sajūtas, un jūs varēsit veikt personalizāciju atkal. 
Ja jums rodas problēmas, personalizējot nuraphone austiņas: 
— Pārliecinieties, ka nuraphone austiņu ausu uzgaļi atrodas cieši jūsu ausīs. 
— Pārliecinieties, ka atrodaties klusā vietā. 
— Sēdiet mierīgi un centieties personalizēšanas laikā nerunāt. 
• Uzstādiet nuraphone austiņas pareizi: 
Jebkas, kas atrodas jūsu ausu tuvumā, var traucēt piegulšanu starp jūsu ausīm un nuraphone 
austiņām. 
— Noņemiet galvassegu, auskarus vai citas rotaslietas, kas atrodas ausu tuvumā. 
— Ja valkājat brilles, tad personalizācijas laikā tās noņemiet. 
— Ja jums ir gari mati, kas atrodas ausu tuvumā, tad personalizācijas laikā atsieniet tos atpakaļ. 
• Nomainiet nuraphone austiņu ausu uzgaļus: 
— Katra cilvēka ausis ir citādas, tādēļ, lūdzu, izmēģiniet visus dažādos ausu uzgaļu izmērus, lai 
atrastu sev vispiemērotākos. 
• Pielāgojiet nuraphone austiņu ausu uzgaļus: 
1. Pārbaudiet, vai auss uzgaļa pamatne piespiežas pie kausa. 
2. Pārbaudiet, vai auss uzgalis ir novietots pareizi: 
i. Gar auss uzgaļa sieta daļas apakšu stiepjas šaura līnija. 
Izmantojiet šo līniju, lai pārliecinātos, ka auss uzgalis atrodas pareizā taisnā pozīcijā. 
ii. Ja jūs nevarat redzēt līniju, pagrieziet auss uzgali, līdz šī līnija ir redzama. 
• Vai vēl arvien neizdodas iegūt labu piegulšanu? 
Pieskarieties Continue (Turpināt) nura lietotnē. 
Tādējādi notiek pāreja uz nākamo personalizēšanas līmeni, pat ja piegulšana nav ideāla. 
 
nuraphone problēmu novēršana 
Komforta problēmu novēršana 
Kā ar visām austiņām, kurām ir ausī ievietots komponents, daži cilvēki ar jutīgiem ausu kanāliem var 
no nuraphone austiņām sākotnēji izjust diskomfortu. 
Ja nuraphone austiņas rada neērtības: 
• pārbaudiet, vai nuraphone austiņu ausu uzgaļi ir uzstādīti pareizi; 



• izmēģiniet dažādu izmēru ausu uzgaļus. 
Ja jūs vēl arvien izjūtat diskomfortu, neuztraucieties — jūs pēc vairākām dienām pieradīsit pie 
nuraphone austiņu piegulšanas un sajūtas. 
 
Ar nuraphone austiņām neizdodas pareizi veikt un saņemt zvanus 
Izpildiet šos soļus, ja jums rodas problēmas, veicot un saņemot tālruņa zvanus, kā arī zvanus ar 
Skype, 
FaceTime vai citām zvanīšanas lietotnēm, vai arī jums rodas problēmas izmantot tādas balss 
aktivizācijas lietotnes kā Siri. 
1. Pārliecinieties, ka jūsu nuraphone austiņas ir pieslēgtas tikai ar Bluetooth vai Lightning kabeli. 
Ja pieslēdzaties ar citu kabeli, jūs dzirdēsiet zvanītāju, bet runāšanai nāksies izmantot mobilās 
ierīces mikrofonu. 
2. Pārliecinieties, ka nekas nebloķē nuraphone austiņu mikrofonus, tostarp iepakojums vai 
plastmasas aizsargelementi. 
nuraphone austiņu mikrofoni, kas ir paredzēti zvaniem, atrodas kausu priekšpusē. 
3. Atslēdziet nuraphone austiņas no ierīces un pēc tam atkal pieslēdziet. 
4. Pārbaudiet savu Bluetooth savienojumu. 
Sliktu zvanu kvalitāti var būt izraisījis sliktas kvalitātes Bluetooth savienojums. 
5. Ja mēģināt veikt un saņemt zvanus ar savu datoru, tad pārliecinieties, ka skaņas Izvadei ir 
izraudzītas pareizās nuraphone austiņas. 
6. Atiestatiet savas nuraphone austiņas. 
Uzlādes un akumulatora problēmas 
Ja jūsu nuraphone austiņu uzlāde nenotiek: 
• Pārliecinieties, ka uzlāde notiek tikai ar nura USB-A vai USB-C kabeļiem. 
Lightning, analogie un micro-USB kabeļi nuraphone austiņas nelādē. 
• Pārliecinieties, ka nemēģināt lādēt ar savu tālruni. 
Lai taupītu jūsu tālruņa akumulatora uzlādi, jūsu nuraphone austiņas ar vairumu tālruņu nelādējas. 
• Ja lādējat ar datoru, mēģiniet izmantot citu USB ligzdu vai rozeti. 
• Ja mēģināt lādēt ar rozetes lādētāju, lūdzu, mēģiniet lādēt ar datoru. 
• Ja mēģināt lādēt ar USB koncentratoru, lūdzu, pārliecinieties, ka tam tiek pievadīta barošana. 
Vairums USB koncentratoru nespēj nodrošināt pietiekami enerģijas, lai uzlādētu jūsu nuraphone 
austiņas. 
• Ja mēģināt lādēt ar USB-A kabeli, lūdzu, pamēģiniet lādēt ar USB-C kabeli (ja tas ir iegādāts 
atsevišķi). 
• Atiestatiet savas nuraphone austiņas. 
 
Skaņas kvalitātes problēmu novēršana 
Lai iegūtu no savām nuraphone austiņām labāko skaņas kvalitāti: 
• Izmantojiet analogo, Lightning vai USB kabeli pārsūtīšanai bez zudumiem. 
• Izmantojiet bezzudumu faila formātu, piemēram, AIFF, WAV vai FLAC. 
• Izmantojiet bez zudumu straumēšanas pakalpojumu, piemēram, Tidal. 
• Ja jūs izmantojat Spotify vai līdzīgu straumēšanas servisu, izmantojiet augstas kvalitātes 
straumēšanas opciju. 
• Pārliecinieties, ka neesat Social Mode™ režīmā. 
• Ja izmantojat MP3 vai MP3 tipa failus, izmantojiet liela bitu ātruma MP3, Ogg vai AAC failus. 
Vai izmantojiet vismaz 256 kbps (un vēlams 320 kbps) failus ar moderniem kodekiem. 
• Vēlreiz personalizējiet nuraphone austiņas. 
nuraphone austiņas personalizēšanai izmanto ļoti jutīgus mikrofonus, tādēļ kustības, ārēji 



trokšņi un skaļa elpošana var ietekmēt jūsu dzirdes profilu. 
Skārienpogas problēmu novēršana 
Ja jūsu nuraphone skārienpogas nedarbojas pareizi: 
1. Pārbaudiet, vai jūsu nuraphone austiņu skārienpogas ir konfigurētas pareizi. 
2. Pārliecinieties, ka esat uzlicis nuraphone austiņas uz galvas un atvienojis visus kabeļus. 
Jūsu nuraphone skārienpogas darbojas tikai tad, kad esat pieslēdzies ar Bluetooth un atvienojis 
visus kabeļus. 
3. Atiestatiet savas nuraphone austiņas. 
 
nura lietotnes problēmas 
 
Iegremdēšanās (Immersion) režīma problēmu novēršana 
Ja jūsu nuraphone iegremdēšanās režīms nedarbojas pareizi: 
1. Aizveriet un atkal atveriet nura lietotni. 
2. Pārliecinieties, ka jūsu iegremdēšanās režīms ir iestatīts uz komfortablu, vidēju līmeni. 
Iegremdēšanās režīmā nuraphone austiņas izmanto jaudīgus basu draiverus, lai radītu dzīvās 
uzstāšanās efektu, tādēļ, lūdzu, pielāgojiet to atbilstoši mūzikai. 
3. Atiestatiet nuraphone austiņas. 
 
nuraphone austiņu atiestatīšana 
Ja jums rodas problēmas ar savām nuraphone austiņām un nezināt, kā tās risināt: 
1. Pievienojiet nuraphone austiņas pie USB-A uzlādes kabeļa. 
2. Pievienojiet USB-A uzlādes kabeli savam datoram. 
3. Uzlieciet nuraphone austiņas uz galvas. 
Noklausieties balss sveicienu “welcome back” (ar atgriešanos!). 
4. Atvienojiet USB-A uzlādes kabeli no austiņām. 
Tagad jūsu austiņas ir atiestatītas un darbosies normāli. 

  



Vai nepieciešama papildu palīdzība? 
Skatiet mūsu padziļināto tiešsaistes palīdzības un atbalsta vietni: https://help.nuraphone.com/ 
Jūs ar mums varat sazināties arī pa e-pastu un reāllaika čatu: www.nuraphone.com/contact 

  



Garantija 
Jūsu nuraphone austiņām ir viena gada garantija. Detalizēta informācija par garantiju ir sniegta šeit: 
www.nuraphone.com/warranty 

  



Atbilstība 
nura ® apmierina dažādu reģionu sertifikācijas prasības visā pasaulē. 
Lai redzētu pilnu sertifikācijas sarakstu, apmeklējiet: www.nuraphone.com/compliance 
Šis aprīkojums ir pārbaudīts, un tas atbilst B klases digitālās ierīces robežvērtībām saskaņā ar FCC 
noteikumu 15. daļu. Šīs robežvērtības ir paredzētas, lai sniegtu saprātīga līmeņa aizsardzību pret 
kaitīgiem traucējumiem dzīvojamās telpās. Šis aprīkojums ģenerē, izmanto un var izstarot 
radiofrekvenču enerģiju, un, ja to nekonfigurē un neizmanto atbilstoši instrukcijām, tas var radīt 
radiosakaru traucējumus. Tomēr nevar garantēt, ka konkrētajā konfigurācijā neradīsies traucējumi. 
Ja šis aprīkojums neizraisa kaitīgus traucējumus radio vai televīzijas signāla uztveršanai, ko var 
konstatēt, izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumu ar vienu no 
šiem pasākumiem: 
• pārorientēt vai pārvietot uztverošo antenu; 
• palielināt attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju; 
• pievienot aprīkojumu rozetei elektroķēdē, kurai nav pievienots uztvērējs. 
Izmaiņas un modifikācijas, kuras nav tieši apstiprinājis uzņēmuma NURA®, var atcelt lietotāja 
tiesības izmantot šo aprīkojumu. 
IC brīdinājums: 
Šī ierīce atbilst Industry Canada licencēšanas izņēmuma RSS standartam(-iem). 
Uz darbību attiecas šādi divi nosacījumi: 
(1) šī ierīce nedrīkst izraisīt traucējumus un 
(2) šai ierīcei jāpieņem visi traucējumi, ieskaitot tos, kas var izraisīt šīs ierīces nevēlamu darbību. 
nura® Operations Pty. Ltd., Level 1 Studio 3, 459 Sydney Rd, Brunswick VIC, Austrālija, ar pilnu 
atbildību paziņo, ka šajā lietošanas pamācībā aprakstītais izstrādājums atbilst tehniskajiem 
standartiem EN300328, EN301489, EN55022, EN55024, EN50332. 
Izstrādājuma atbilstība standartam EN50332 tiek garantēta tikai vispārējā režīmā, kad 
iegremdēšanās ir izslēgta un ir ieslēgts skaļuma ierobežotājs. Atkarībā no lietotāja dzirdes dažas 
dzirdes korekciju un iegremdēšanās iestatījumu kombinācijas var pārsniegt EN50332 
robežvērtības. 
Šis simbols norāda, ka no produkta nedrīkst atbrīvoties kā no saimniecības atkritumiem un ka to ir 
jānogādā atbilstošā savākšanas punktā otrreizējai pārstrādei. Pareiza atbrīvošanās un otrreizējā 
pārstrāde palīdz aizsargāt dabas resursus, cilvēku veselību un vidi. Lai saņemtu plašāku informāciju 
par atbrīvošanos no šī izstrādājuma un tā otrreizējo pārstrādi, sazinieties ar savu pašvaldību, 
atkritumu pārstrādes pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu. 
Apple, Apple logotips, iPad, iPhone un iPod ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās 
valstīs. App Store ir Apple Inc. pakalpojumu zīme. 
Preču zīme “iPhone” tiek lietota ar licenci. 
Bluetooth® vārda zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kuras pieder Bluetooth SIG, Inc., un 
jebkāda šo zīmju lietošana ir atļauta tikai saskaņā ar nura® Operations Pty. Ltd. licenci. 
Qualcomm aptX ir Qualcomm Technologies International, Ltd. izstrādājums. Qualcomm ir 
Qualcomm Incorporated preču zīme, kas reģistrēta Savienotajās Valstīs un citās valstīs un tiek 
izmantota ar atļauju. aptX ir Qualcomm Technologies International, Ltd. preču zīme, kas ir reģistrēta 
Savienotajās Valstīs un citās valstīs un tiek izmantota ar atļauju. 
Android, Google Play un Google Play logotipi ir Google Inc. preču zīmes. 
nuraphone ir izstrādājis nura® Melburnā, Austrālijā. 
Ražots un samontēts Ķīnā. 
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