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nuraphone’i kõrvaklappide 
kasutusjuhend 

See kasutusjuhend sisaldab kõike, mida vajate oma nuraphone’i kõrvaklappide seadistamiseks ja 
täielikuks nautimiseks, nura rakenduse kasutamiseks ja võimalike probleemide lahendamiseks. 

  



 

nuraphone’i kõrvaklappide ohutusteave 
Lugege see kasutusjuhend enne nuraphone’i kõrvaklappide esmakordset kasutamist 
kindlasti läbi. Kasutage nuraphone’i kõrvaklappe alati vastutustundlikult (eelkõige ruumilise 
heli režiimis). 
Hoidke see kasutusjuhend tuleviku tarbeks alles. 
Kuigi nuraphone’i kõrvaklappide konstrueerimisel ja katsetamisel keskenduti ohutusele ja 
mugavusele kõrvaklappe on disainitud ja katsetatud ohutuse ja mugavuse suhtes, ei tohi seejuures 
unustada, et kokkupuude heliga, mille tugevus on 85 detsibelli (dB) või üle selle (umbes sama 
müratugevus nagu töötaval kannmikseril), võib põhjustada järk-järgulise kuulmiskao. Tänu 
nuraphone’i kõrvaklappide heli selgusele ja eraldatusele pole teil tarvis kuulata muusikat nii valjult 
kui paljude tavaliste kõrvaklappidega. 
Levinud helide umbkaudne helitugevus 
Selles tabelis on esitatud igapäevaelust tuttavate helide umbkaudne helitugevus. 

Heli Müratase Mõju 
Sahisevad lehed 20 dB Vaevu kuuldav. 
Vaikne kontor 60 dB Mugavad 

kuulmistasemed 
jäävad alla 60 
dB. 

Keskmine 
linnaliiklus 

80 dB Häiriv, segab 
vestlust, pidev 
kokkupuude 
võib põhjustada 
kahjustusi. 

Muruniiduk, 
kannmikser, 
haagismajad, teler 

80–90 dB Häiriv, segab 
vestlust, pidev 
kokkupuude 
võib põhjustada 
kahjustusi. 

Sümfooniaorkester, 
mootorsaag 
(kettsaag), 
pneumopuur/ 
suruõhuvasar 

110 dB Pidev 
kokkupuude üle 
100 dB heliga 
enam kui 1 
minuti vältel võib 
põhjustada 
alalist 
kuulmiskadu. 
 
 

Kontsert 110–140 dB Valulävi algab 
umbes 125 dB 
juures. 

 

Andmete allikas: USA riiklik kurtuse ja muude suhtlushäirete uurimise instituut (NIDCD) 
Jälgige seadme kasutamist. Võimalik kuulmiskadu sõltub heli tugevusest ja sellest, kui kaua seda 
kuulete: mida valjem heli, seda lühemat aega võite seda kuulda. Mida vaiksem heli, seda kauem 
võite seda kuulda. Näiteks 8 tundi 85 dB juures põhjustab samavõrra kuulmiskahjustusi kui 4 tundi 
88 db juures, 2 tundi 91 dB juures või vaid 15 minutit 
100 dB juures. 
Ärge kuulake valju muusikat pikema aja vältel. 
Ärge kuulake valju muusikat ruumilise heli režiimi esimese rea sättega pikema aja vältel. 



 
Kasutage nuraphone’i kõrvaklappe ainult mugava keskmise helitugevuse juures. 
Ärge unustage, et teile olulised meeldetuletus- või hoiatushelid (nt alarmid, sõnumitoonid, 
ja sissetulevad kõned) võivad nuraphone’i kõrvaklappide kasutamise ajal varieeruda. 
Kui tunnete soojenemist või kuulmiskadu, võtke nuraphone’i kõrvaklapid viivitamatult peast. 
Kui nuraphone’i kõrvaklapid teevad valju või ebaharilikku müra, lõpetage viivitamatult nende 
kasutamine ja võtke ühendust nura® kliendikogemuse ekspertidega. 
Tootes kasutatava Inova™ müraeraldustehnoloogia tõttu ärge kasutage nuraphone’i kõrvaklappe 
olukorras, kus kuulmisvõime puudumine võib teid või teisi ohustada. Näiteks jalgratast või 
mootorsõidukit juhtides, ehitusplatsil, liikluses või liikluse lähistel. 
 
Kui kasutate nuraphone’i kõrvaklappe sõiduki juhtimise ajal telefonikõnede tegemiseks, olge 
ettevaatlik ning järgige kõiki mobiiltelefonide ja kõrvaklappide kasutamist reguleerivaid seadusi. 
Teatud riikides kehtivad sel juhul kindlad piirangud, nagu kohustus kasutada sõidukit juhtides vaid 
ühte kuularit. 
Kasutage nuraphone’i kõrvaklappide ainult ametlikult tunnustatud nura® kaableid. 
nuraphone’i kõrvaklappe võib laadida vaid selle kasutusjuhendi nõudeid järgides. 
 
Seda toodet ei tohi ilma loata muuta. Vastasel juhul kaotab garantii kehtivuse. 
Sisaldab väikseid osi, millega kaasneb lämbumisoht. Ei sobi alla 3-aastastele lastele. 
See toode sisaldab magnetmaterjale. Kui kasutate implanteeritud meditsiiniseadet, pidage enne 
selle toote kasutamist nõu arstiga. 
Selle toote taaslaetava liitium-ioonaku eemaldamiseks tuleb pöörduda selleks kvalifitseeritud 
professionaalide poole. 

  



Alustamine 
Läbige nuraphone’i kõrvaklappide kasutuselevõtuks järgmised etapid. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide sisse/välja lülitamine 
Sisse lülitamine – teie nuraphone’i kõrvaklapid lülituvad pärast pähepanekut automaatselt sisse. 
Välja lülitamine – teie nuraphone’i kõrvaklapid lülituvad pärast peast võtmist automaatselt välja, et 
akut säästa. 
 
nura rakenduse allalaadimine 
nuraphone’i kõrvaklappide seadistamiseks peate oma mobiilsideseadmele alla laadima nura 
rakenduse. 
Pärast nura rakenduse allalaadimist saate oma nuraphone’i kõrvaklappe selle abil isikupärastada. 
nura rakenduse allalaadimise võimalused on järgmised. 
iOS – App Store või iTunes 
Android – Google Play 
Androidi kasutajad võivad toimida ka järgmiselt. 
Avage veebileht nuraphone.com ja kerige jaotiseni Create your unique hearing profile (koosta 
endale kordumatu kuulmisprofiil). Seejärel vajutage lingil Download here (laadi alla siit). 
nura rakenduse süsteeminõuded on järgmised. 
iOS – iOS 9.3+ ja Bluetooth® 4 
Android – Android 5.0+ ja Bluetooth® 4 
 
nuraphone’i kõrvaklappide ühendamine Bluetooth®-iga 
nuraphone’i kõrvaklappide seadistamiseks peate need Bluetooth-funktsiooni abil oma 
mobiilsideseadmega ühendama. 
Pärast Bluetooth-ühenduse loomist saate luua ühenduse nura rakendusega ja nuraphone’i 
kõrvaklappe isikupärastada. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide ühendamiseks Bluetooth®-iga toimige järgmiselt. 
1. Eemaldage nuraphone’i kõrvaklappide küljest kõik kaablid. 
Pärast kaablite eemaldamist aktiveerivad nuraphone’i kõrvaklapid avastamisrežiimi. 
2. Pange nuraphone’i kõrvaklapid pähe. 
Pärast nuraphone’i kõrvaklappide pähepanekut lülituvad need sisse ja aktiveerivad 
avastamisrežiimi. 
3. Navigeerige mobiilsideseadmel järgmiselt: Settings  (sätted) > Bluetooth. 
Valige Bluetoothi menüüst nuraphone XXX. Tähis XXX on teie nuraphone’i kõrvaklappide 
kordumatu sidumisnumber. Ärge looge ühendust üksusega nuraphone XXX [LE]. See on teie 
nuraphone’i kõrvaklappide madalenergia režiim, mis loob pärast seadmega nuraphone XXX 
ühendamist automaatselt ühenduse. 
Bluetooth®-seadmete vahetamine 
Teie nuraphone’i kõrvaklapid aktiveerivad kaheks minutiks automaatselt avastamisrežiimi, kui need 
esmakordselt pähe panete, võimaldades teil hõlpsalt seadmeid vahetada, ilma et peaksite mõne 
eelnevalt ühendatud seadmega ühenduse katkestama. 
 
 



Avastamisrežiimi saate igal ajal sisse lülitada ka siis, kui avate nura rakenduse ja navigeerite 
järgmiselt:  > nuraphone settings  (nuraphone’i sätted) > Enter discoverable mode (aktiveeri 
avastamisrežiim). 
 
nuraphone’i kõrvaklappide isikupärastamine 
Kuigi peate nuraphone’i kõrvaklapid enne nende kasutamist isikupärastama, pole põhjust 
muretseda – isikupärastamine on vajalik vaid esimesel korral, kui asute nuraphone’i kõrvaklappe 
kasutama. 
 
Isikupärastades kohanduvad nuraphone’i kõrvaklapid teie ainulaadse kuulmisega ja õpivad sellest. 
Enne nuraphone’i kõrvaklappide isikupärastamist toimige järgmiselt. 
1. Laadige alla nura rakendus. 
2. Pange nuraphone’i kõrvaklapid pähe ja avage nura rakendus. 
Pärast nuraphone’i kõrvaklappide pähepanekut lülituvad need sisse ja aktiveerivad 
avastamisrežiimi. 
3. Puudutage üksust Create an account (loo konto) ja sisestage oma andmed. 
Kui teil on nura konto juba olemas, puudutage hoopis üksust Log in (logi sisse). 
4. Puudutage nura rakenduses üksust Open Bluetooth Settings (ava Bluetoothi sätted) ja valige 
oma nuraphone’i kõrvaklapid. 
nuraphone’i kõrvaklappide isikupärastamiseks toimige järgmiselt. 
1. Isikupärastamise alustamiseks vajutage nura rakenduses üksust Start . 
Kui nura rakendus pakub teile nuraphone’i kõrvaklappide tarkvara värskendamise võimalust, 
puudutage üksust Start update (alusta värskendamist). 
2. Reguleerige nuraphone’i kõrvaklappide klappe, kuni näete nura rakenduse kuval kahte püsivat 
„linnukest“. 
Kui kõrvaklapid sobituvad mugavalt, algabki 1-2 minutit kestev isikupärastamine. 
Kui teil on isikupärastamise ajal probleeme kõrvaklappide sobitamisega, toimige järgmiselt. 
• Veenduge, et asute vaikses kohas. 
• Vältige isikupärastamise ajal rääkimist ja liigset liigutamist. 
• Eemaldage kõrvadest ja nende lähedalt kõik kõrvarõngad jm ehted. 
• Kui kannate prille, võtke need isikupärastamise ajaks eest. 
• Veenduge, et nuraphone’i kõrvaklappide laadimispesa jääb paremale. 
• Veenduge, et nuraphone’i kõrvaklappide peavõru liugurid on mõlemal pool samal tasemel. 
• Veenduge, et teie nuraphone’i kõrvaklappide otsakud sobituvad mugavalt kõrvadesse. 
• Proovige teises suuruses otsakuid. 
• Vt selle kasutusjuhendi veaotsingu jaotises kirjeldatud probleemi „nuraphone’i kõrvaklappide 
isikupärastamine ebaõnnestub“. 
3. Puudutage üksust Personalised (isikupärastatud), et muusika kuulamise ajal oleks aktiveeritud 
teie kuulmisprofiil. 
4. Reguleerige režiimi Immersion (ruumiline heli) liugurit vahemikus low (madal) kuni front row 
(esirida). 
5. Ümbrushelide kuulmiseks puudutage suhtlusrežiimi Social Mode™ nuppu . 

6. Seadistage nuraphone’i kõrvaklappide puutenupud. 
Teie nuraphone’i kõrvaklapid on nüüd isikupärastatud. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide tarkvara värskendamine 



Aeg-ajalt palub nura rakendus teil nuraphone’i kõrvaklappide tarkvara värskendada. 
Selleks puudutage üksust Start update (alusta värskendamist) või navigeerige järgmiselt:  > 
nuraphone Settings  (nuraphone’i sätted) > Software update (tarkvaravärskendus) > Start 
update (alusta värskendamist). 
Pärast värskendamise alustamist võite nuraphone’i kõrvaklapid peast võtta, kuid hoidke neid oma 
mobiilsideseadme lähedal ja veenduge, et seadme ekraan on sisse lülitatud olekus. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide tarkvaravärskenduse lõpuleviimise kontrollimine 
1. Avage nura rakendus. 
2. Navigeerige  > nuraphone Settings  (nuraphone’i sätted) > Software update 
(tarkvaravärskendus). 
Kui märkate tarkvaravärskenduse kõrval punast tähist, vajab teie nuraphone’i kõrvaklappide 
tarkvara värskendamist. Puudutage üksust Start update (alusta värskendamist). 
 
Kui punast tähist pole näha, on teie nuraphone’i kõrvaklappide tarkvara ajakohane. 

  



 
Teie nuraphone’i kõrvaklapid 
Sellest jaotisest leiate kõik, mida peate teadma oma nuraphone’i kõrvaklappide kohta. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide laadimine 
Teie nuraphone’i kõrvaklappide liitium-ioonaku pakub juhtmevaba kasutamist enam kui 20 tunniks. 
nuraphone’i kõrvaklappide laadimiseks toimige järgmiselt. 
1. Ühendage nuraphone’i kõrvaklapid kas 
• teie nuraphone’i kõrvaklappide komplekti kuuluva nura USB-A laadimiskaabliga või 
• nura USB-C kaabliga, mida on võimalik tarvikuna juurde osta. 
2. Ühendage kaabel kas 
• arvutiga või 
• seinalaaduriga. 
Kui kuulete helisignaali, hakkas aku laadima. 
Andke nuraphone’i kõrvaklappidele täielikuks laadimiseks kolm tundi aega. 
Pidage meeles, et teil pole võimalik kasutada nuraphone’i kõrvaklappide laadimiseks kasutada nura 
Lightning-, analoog- ega Micro-USB-kaableid. 
Sellega välditakse olukorda, kus nuraphone’i kõrvaklapid tühjendaksid teie mobiilsideseadme aku. 
nuraphone’i kõrvaklappide aku kontrollimine 

• Vaadake nura rakenduse paremas ülanurgas asuvat aku indikaatorit . 
• Pärast nuraphone’i kõrvaklappide pähepanekut kuulete aku laetusastme häälteadet. 
• Kui teie nuraphone’i kõrvaklapid vajavad laadimist, kuulete häälteadet „battery low“ (aku tühi). 
 
nuraphone’i kõrvaklappide abil häälkõnede tegemine ja vastuvõtmine 
Saate nuraphone’i kõrvaklappidega teha ja vastu võtta häälkõnesid, kui olete kõrvaklapid 
ühendanud kas 
• Bluetoothi või 
• Lightning-kaabli abil. 
Kui teie nuraphone’i kõrvaklapid on ühendatud Bluetoothi vahendusel, saate häälkõnedele vastata 
• vahetult oma telefonis või 
• kasutades nuraphone’i kõrvaklappide puutenuppe. 
Kui teie nuraphone’i kõrvaklapid on ühendatud Lightning-kaabli abil, saate häälkõnedele vastata 
• vahetult oma telefonis või 
• vajutades Lightning-kaabli puldi keskmist nuppu. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide ühendamine teiste toodetega 
 
nuraphone’i kõrvaklappe saate ühendada järgmistel viisidel. 
Bluetooth 
Lightning 
USB-A 
USB-C 
Micro-USB 
Analoog 
Pidage meeles, et nuraphone’i kõrvaklappide isikupärastatud heli toimib alati, sõltumata sellest, kas kasutate juhtmevaba või juhtmega ühendust. 



Ärge ühendage nuraphone’i kõrvaklappe välise kõrvaklapivõimendiga, kuna sel juhul riskite nuraphone’i kõrvaklappide kahjustustega. 
nuraphone’i kõrvaklappidel on sisseehitatud kõrvaklapivõimendi. 
Arvutid 
Kui soovite kasutada nuraphone’i kõrvaklappide ja Maci ühendamiseks Bluetoothi, toimige 
järgmiselt. 
1. Eemaldage nuraphone’i kõrvaklappide küljest kõik kaablid. Pärast kaablite eemaldamist 
aktiveerivad nuraphone’i kõrvaklapid avastamisrežiimi. 
2. Pange nuraphone’i kõrvaklapid pähe. 
Pärast nuraphone’i kõrvaklappide pähepanekut lülituvad need sisse ja aktiveerivad 
avastamisrežiimi. 
3. Navigeerige Maci menüüribalt järgmiselt: > System Preferences (süsteemi eelistused) > 
Bluetooth. 
4. Valige seadmete loendist nuraphone XXX. 
Tähis XXX on teie nuraphone’i kõrvaklappide kordumatu sidumisnumber. 
Kui soovite kasutada nuraphone’i kõrvaklappide ja Maci ühendamiseks kaablit, toimige järgmiselt. 
1. Ühendage nuraphone’i kõrvaklapid kaabli külge ja kaabel seejärel Maciga. 
2. Navigeerige Maci menüüribalt järgmiselt:  > System Preferences (süsteemi eelistused) > 
Sound (heli). 
3. Määrake sätte Output (väljund) väärtuseks nuraphone XXX. 
Tähis XXX on teie nuraphone’i kõrvaklappide kordumatu sidumisnumber. 
Kui soovite kasutada nuraphone’i kõrvaklappide ja personaalarvuti ühendamiseks Bluetoothi, 
toimige järgmiselt. 
1. Eemaldage nuraphone’i kõrvaklappide küljest kõik kaablid. Pärast kaablite eemaldamist 
aktiveerivad nuraphone’i kõrvaklapid avastamisrežiimi. 
2. Pange nuraphone’i kõrvaklapid pähe. 
Pärast nuraphone’i kõrvaklappide pähepanekut lülituvad need sisse ja aktiveerivad Bluetooth-
sidumisrežiimi. 
3. Klõpsake oma arvuti tegumiribal asuval Bluetoothi ikoonil . 
4. Klõpsake sätte Bluetooth & other devices (Bluetooth-seadmed ja muud seadmed) valikul Add 
Bluetooth or other device (lisa Bluetooth-seade või muu seade). 
5. Valige nuraphone. 
Kui soovite kasutada nuraphone’i kõrvaklappide ja personaalarvuti ühendamiseks kaablit, toimige 
järgmiselt. 
1. Ühendage nuraphone’i kõrvaklapid kaabli külge ja kaabel seejärel personaalarvutiga. 
Paremklõpsake oma arvuti tegumiribal asuval helitugevuse nupul. 
2. Valige Playback devices (taasesitusseadmed). 
3. Paremklõpsake nuraphone ja valige seejärel üksus set as default device (määra 
vaikeseadmeks). 
Telerid 
Teleritel heliseadistused varieeruvad. Veenduge, et teie teler ühildub nuraphone’i kõrvaklappidega. 
Välised D/A-muundurid (digitaal-analoogmuundurid) 
D/A-muundurite helipesa seadistused varieeruvad. Võimaluse korral kasutage nuraphone’i 
kõrvaklappide ja D/A-muunduri ühendamiseks digikaablit (USB- või Lightning-kaabel), sest 
nuraphone’i kõrvaklappidel on sisseehitatud D/A-muundur ja kõrvaklapivõimendi. 
Kui teie D/A-muunduril on 3,5 mm pesa, kasutage nura analoogkaablit. 
Mängukonsoolid 



Kui soovite ühendada nuraphone’i kõrvaklapid PlayStation®-i puldi või teatud Xbox®-i pultidega, 
kasutage nura analoogkaablit. 
 
Pidage meeles, et koos nuraphone’i kõrvaklappidega pole teil võimalik kasutada oma konsooli 
häälvestluse funktsioone ega ühendada nuraphone’i kõrvaklappe Bluetoothi abil PlayStation®-i või 
Xbox®-i konsoolidega. 
Piirangu põhjuseks on see, et Playstation®-il ja Xbox®-il on oma litsentsitud  RF-vormingud. 
Bluetoothi donglid (Bluetoothi võrguadapterid) 
nuraphone’i kõrvaklapid pole optimeeritud kasutamiseks koos Bluetoothi donglitega. Kui soovite 
ühendada nuraphone’i kõrvaklapid dongli abil, valige Qualcomm® aptX HD™-ga ühilduv dongel. 
Lennukiadapterid 
Lennukite helipesade seadistused varieeruvad. Kui teie lennukiadapteril on 3,5 mm pesa, kasutage 
nura analoogkaablit. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide puhastamine 
nuraphone’i kõrvaklapid vajavad aeg-ajalt puhastamist. 
Ärge kunagi kasutage nuraphone’i kõrvaklappide puhastamiseks alkoholi, puhastuslahuseid või 
tugevatoimelisi pesuaineid. 
nuraphone’i kõrvaklappide puhastamiseks toimige järgmiselt. 
1. Eemaldage nuraphone’i kõrvaklappide otsakud ning peske neid ettevaatlikult vee ja 
õrnatoimelise pesuainega. 
2. Loputage ja kuivatage otsakud. 
3. Ühendage otsakud uuesti. 
4. Pühkige nuraphone’i kõrvaklappide korpust pehme niiske lapiga. 
 
 
 
 
 
 
 

  



nura rakendus 
Sellest jaotisest leiate kõik, mida peate teadma nura rakenduse kohta. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide puutenuppude seadistamine 
nuraphone’i kõrvaklappide mõlemal klapil on puutetundlik nupp, millega kasulikke funktsioone 
juhtida. 
 
Mõlemal puutenupul on üksik- ja topeltpuudutuse funktsioon, mis tähendab seda, et saate 
nuraphone’i kõrvaklappide puutenuppude abil valida nelja funktsiooni. 
 
Pidage meeles, et nuraphone’i kõrvaklappide puutenuppe saate kasutada vaid siis, kui kasutate 
Bluetooth-ühendust ja olete eemaldanud kõik kaablid. 
 
Puutenuppude seadistamiseks toimige järgmiselt. 
1. Avage nura rakendus. 
2. Navigeerige  > nuraphone Settings  (nuraphone’i sätted) > Configure Buttons (seadista 
nuppe). 
3. Valige nuraphone’i kõrvaklappide puutenuppudele funktsioonid. 
 
Režiimi Immersion (ruumiline heli) seadistamine 
Nuraphone’i kõrvaklappide mõlemas klapis on bassidraiver, mida reguleerides saate luua elutruu 
esituse tunde. Kutsume seda ruumilise heli režiimiks. 
Kui kasutate nuraphone’i kõrvaklappe pikema ajal vältel, seadistage režiim Immersion (ruumiline 
heli) alati mugavale keskmisele tasemele. 
 
Ruumilise heli režiimi seadistamiseks toimige järgmiselt. 
1. Avage nura rakendus. 
2. Reguleerige režiimi Immersion (ruumiline heli) liugurit vahemikus low (madal) kuni front row 
(esirida). 
 
Social Mode™ ja CleanANC™ (aktiivne mürasummutus) 
Aktiivne mürasummutus (ANC) vähendab välismüra, et saaksite muusikale keskenduda. 
Kui suhtlusrežiim Social Mode™ on aktiveeritud, edastab see välishelid teie nuraphone’i 
kõrvaklappidesse, et kuuleksite ümbrushelisid ja saaksite vestelda. 
 
ANC tuleks sisse lülitada alati, kui te ei kasuta suhtlusrežiimi Social Mode™. Soovi korral saate 
aktiivset mürasummutust käsitsi välja/sisse lülitada, toimides selleks järgmiselt. 
 
1. Avage nura rakendus. 
2. Navigeerige  > nuraphone Settings  (nuraphone’i sätted). 
3. Lülitage ANC (Active Noise Cancellation) välja/sisse. 
Suhtlusrežiimi Social Mode™ välja/sisse lülitamiseks toimige järgmiselt. 

Puudutage nura rakenduse avalehel suhtlusrežiimi Social Mode™ nuppu . 



 
Võrguühenduseta režiimi kasutamine 
Võrguühenduseta režiimis saate reguleerida nuraphone’i kõrvaklappide sätteid nura rakenduse abil 
ilma internetiühenduseta. 
 
Pidage meeles, et võrguühenduseta režiimis ei saa te reguleerida nuraphone’i kõrvaklappide 
sätteid, mis eeldavad nura serveritega suhtlemist (nt isikupärastamine, soovita sõbrale ning 
profiilide lisamine ja kustutamine). 
Võrguühenduseta režiimi aktiveerimiseks toimige järgmiselt. 
1. Ühendage nuraphone’i kõrvaklapid ja mobiilsideseade Bluetoothi abil. 
2. Avage nura rakendus. 
Teade You are currently offline, some services are not available (hetkel võrguühendus 
puudub, mõningad teenused pole saadaval) kinnitab, et nura rakendus on võrguühenduseta 
režiimis. 
Pidage meeles, et nura rakendus väljub võrguühenduseta režiimist automaatselt, kui jälle 
internetiühenduse loote. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide hääle keele muutmine 
Soovi korral saate nuraphone’i kõrvaklappide hääle keelt igal ajal muuta. 
nuraphone’i kõrvaklappide hääle all mõtleme häälteateid, mis juhivad teid nuraphone’i 
kõrvaklappide isikupärastamisel, teatavad aku laetusastet ja tuvastavad ühendatud seadmeid. 
 
nura rakendus ja nuraphone’i kõrvaklappide hääl on saadaval järgmistes keeltes. 
• Inglise keel 
• Prantsuse keel 
• Saksa keel 
• Hiina keel 
• Jaapani keel 
• Hispaania keel 
• Itaalia keel 
• Araabia keel 
Pidage meeles, et saadaval võib olla ka teisi keeli. Lisateavet teiste pakutavate keelte kohta leiate 
veebilehelt https://help.nuraphone.com/hc/en-us/articles/327222305751-changing-your-
nuraphones-language. 
 
 
nuraphone’i kõrvaklappide keele muutmine 
Pidage meeles, et hääle keele muutumiseks kulub umbes 10 minutit. 
nuraphone’i kõrvaklapid peavad teie keele muutmiseks uue tarkvara installima. 
1. Avage nura rakendus. 
2. Navigeerige  > nuraphone Settings  (nuraphone’i sätted) > Change voice language (muuda 
hääle keelt). 
3. Valige soovitud keel. 
4. Muudatuse kinnitamiseks puudutage üksust Yes (jah). 
 
Kuulmisprofiilide vahetamine, lisamine ja kustutamine 



nuraphone’i kõrvaklappides saate samaaegselt talletada kuni kolme kasutaja kuulmisprofiile. 
Kuulmisprofiilide vahetamiseks, lisamiseks ja kustutamiseks toimige järgmiselt. 
Profiilide vahetamine 
1. Avage nura rakendus. 
2. Puudutage nura rakenduse avalehel praeguse kasutaja nime. 
3. Puudutage kuulmisprofiili, mille soovite kasutusele võtta. 
Kuulmisprofiili lisamine 
1. Avage nura rakendus. 

2. a. Puudutage nura rakenduse avalehel kasutaja lisamise nuppu . 
b. Puudutage nura rakenduse avalehel praeguse kasutaja nime. Seejärel puudutage üksust create 
new hearing profile (loo uus kuulmisprofiil). 
3. Valige kas Owner (omanik) või Another Person/Guest (muu isik / külaline). 
Kui tegu on teile kuuluvate nuraphone’i kõrvaklappidega, valige Owner (omanik). Kui kasutate 
kellegi teise nuraphone’i kõrvaklappe, valige Another Person/Guest (muu isik / külaline). 
4. Uue kuulmisprofiili lisamise lõpuleviimiseks järgige rakenduse viipasid. 
Kuulmisprofiili kustutamine 
1. Avage nura rakendus. 
2. Navigeerige  > nuraphone Settings  (nuraphone’i sätted) > Delete Hearing Profile (kustuta 
kuulmisprofiil). 
3. Puudutage kuulmisprofiili, mille soovite kustutada. nura rakendus kinnitab, et teie kuulmisprofiil 
on kustutatud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Veaotsing 
Kui teil peaks kunagi nuraphone’i kõrvaklappidega probleeme tekkima, tutvuge kindlasti järgmiste 
võimalike lahendustega. 
 
Alustamise veaotsing 
 
nuraphone’i kõrvaklapid ei ühendu nura rakendusega 
Kui teie nuraphone’i kõrvaklapid ei ühendu nura rakendusega, toimige järgmiselt. 
• Sulgege nura rakendus ja avage see uuesti. 
Veenduge, et olete nuraphone’i kõrvaklapid pähe pannud ja kõik kaablid eemaldanud. 
Kui olete nuraphone’i kõrvaklapid pähe pannud ja kaablid eemaldanud, lülituvad kõrvaklapid sisse ja 
aktiveerivad avastamisrežiimi. 
 
• Veenduge, et teie nuraphone’i kõrvaklapid ja mobiilsideseade on ühendatud Bluetoothi abil. 
nura rakenduse kasutamine eeldab aktiivset Bluetooth-ühendust. 
• Veenduge, et teie mobiilsideseade ja nura rakendus on uusimale versioonile värskendatud. 
• Veenduge, et kasutatav internetiühendus on stabiilne. 
• Kustutage nura rakendus ja installige see uuesti. 
1. Kustutage nura rakendus. 
2. Taaskäivitage oma mobiilsideseade. 
3. Installige nura rakendus uuesti. 
• Lähtestage nuraphone’i kõrvaklapid. 
 
Bluetoothi veaotsing 
Kui teil on probleeme nuraphone’i kõrvaklappide Bluetooth-ühendusega, proovige järgmisi 
lahendusi. 
• Kiirkontrollid on järgmised. 
• Veenduge, et nuraphone’i kõrvaklapid ja seade on laetud. 
• Veenduge, et nuraphone’i kõrvaklapid ja seade on teineteisest kuni 3,3 m kaugusel. 
• Veenduge, et olete nuraphone’i kõrvaklapid pähe pannud ja kõik kaablid eemaldanud. 
Kui olete nuraphone’i kõrvaklapid pähe pannud ja kaablid eemaldanud, lülituvad kõrvaklapid sisse ja 
aktiveerivad Bluetooth-sidumisrežiimi. 
• Veenduge, et loote ühenduse seadmega nuraphone XXX, mitte nuraphone XXX [LE]. 
nuraphone XXX [LE] on teie nuraphone’i kõrvaklappide madalenergia režiim, mis loob pärast 
seadmega nuraphone XXX ühendamist automaatselt ühenduse. 
• Häirete vältimiseks liikuge eemale teistest Bluetooth-seadmetest, mikrolaineahjudest ja 
juhtmevabadest ruuteritest. 
 
• Täiendavaks veaotsinguks toimige järgmiselt. 
• Taaskäivitage oma seade ja üritage nuraphone’i kõrvaklappe taas Bluetoothi abil ühendada. 
• Kui olete oma nuraphone’i kõrvaklapid eelnevalt Bluetoothi abil ühendanud, eemaldage oma 
nuraphone’i kõrvaklapid seadmega seotud seadmete loendist ja üritage neid uuesti ühendada. 
• Taaskäivitage nuraphone’i kõrvaklapid. 
Katkendlik Bluetooth-ühendus 
Bluetooth-ühendus on ette nähtud lähisideks, mistõttu võib heli aeg-ajalt katkeda, kuid pidevad 
katkestused pole lubatud. 



 
Kui heli kipub sageli katkema, toimige järgmiselt. 
• Liigutage seotud seade nuraphone’i kõrvaklappide paremale klapile lähemale. 
nuraphone’i kõrvaklappide Bluetooth-andur asub parempoolses klapis. 
• Häirete vältimiseks liigutage nuraphone’i kõrvaklapid ja seade eemale teistest Bluetooth-
seadmetest, mikrolaineahjudest ja juhtmevabadest ruuteritest. 
• Veenduge, et nuraphone’i kõrvaklapid ja seotud seade on laetud. 
• Veenduge, et nuraphone’i kõrvaklappides ja seotud seadmes on kasutusel värskeim tarkvara. 
• Androidi kasutajad peaksid kontrollima, kas kasutate aptX HD-koodekit. Navigeerige Settings 
(sätted) > Advanced Settings* (täpsemad sätted). 
 Seejärel valige kasutatavaks koodekiks aptX HD. 
* Võib juhtuda, et peate üksusele Advanced Settings (täpsemad sätted) juurdepääsu saamiseks 
kasutama oma Androidi seadme sakil Systems (süsteemid) asuvat käsku Enable Developer 
Options (luba arendaja suvandid). 
 
nuraphone’i kõrvaklappide isikupärastamine ebaõnnestub 
Kui teie nuraphone’i kõrvaklappide isikupärastamine ebaõnnestub, on põhjuseks tiheda ühenduse 
puudumine kõrvaklappide ja teie kõrvade vahel. 
 
Isikupärastades on tiheda ühenduse saavutamine ülioluline, kuna see hoiab müra väljas, 
võimaldades nuraphone’i kõrvaklappidel tuvastada teie otoakustilisi emissioone (OAE) ja teie 
kuulmist täpselt mõõta. 
 
Ärge muretsege, kui isikupärastamisel peaks esinema probleeme: mõne päeva möödudes 
harjuvad teie kõrvad nuraphone’i kõrvaklappide kuju ja olemusega ning saate seejärel uuesti 
isikupärastada. 
 
Kui teil on probleeme nuraphone’i kõrvaklappide isikupärastamisega, proovige järgmisi lahendusi. 
– Veenduge, et teie nuraphone’i kõrvaklappide otsakud sobituvad kindlalt kõrvadesse. 
– Veenduge, et asute vaikses kohas. 
– Istuge isikupärastamise ajal liikumatult paigal ja vältige rääkimist. 
• Sobitage nuraphone’i kõrvaklapid õigesti. 
Iga ese, mis paikneb teie kõrvade lähedal, võib rikkuda kõrvade ja kõrvaklappide tiheda ühenduse. 
– Eemaldage peakatted ning kõrvadest ja nende lähedalt kõik kõrvarõngad jm ehted. 
– Kui kannate prille, võtke need isikupärastamise ajaks eest. 
– Kui teil on pikad juuksed, mis asuvad ka kõrvade lähistel, siduge need isikupärastamise ajaks 
patsi. 
• Vahetage nuraphone’i kõrvaklappide otsakuid. 
– Kuna igaühe kõrvad on erinevad, proovige kõiki eri suuruses otsakuid, kuni leiate teile kõige 
paremini sobiva suuruse. 
 
• Kohandage nuraphone’i kõrvaklappide otsakuid. 
1. Veenduge, et otsaku alus surub vastu klappi. 
2. Veenduge, et otsak on õigesti paigutatud. 
i. Kõrvaklappide otsaku võrkmaterjalist osa alaservas jookseb vaevumärgatav joon. 
Kasutage seda joont, et otsak õigesse püstasendisse paigutada. 
ii. Kui joon pole nähtaval, keerake otsakut, kuni joon ilmub nähtavale. 
• Klapid ei sobi ikkagi mugavalt? 



Puudutage nura rakenduses üksust Continue (jätka). 
Sel juhul jätkate isikupärastamise järgmise etapiga ka ilma täiuslikult tiheda ühenduseta. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide veaotsing 
Mugava sobivuse veaotsing 
Nagu kõigi kõrvasiseste komponentidega kõrvaklappide korral, võivad tundliku kuulmekanaliga 
inimesed nuraphone’i kõrvaklappide kandmisel esmalt mõningast ebamugavust tunda. 
Kui nuraphone’i kõrvaklapid tunduvad ebamugavad, toimige järgmiselt. 
• Veenduge, et nuraphone’i kõrvaklappide otsakud on õiges asendis. 
• Proovige eri suuruses otsakuid. 
Ärge muretsege, kui tunnete endiselt ebamugavust: mõne päeva möödudes harjuvad teie kõrvad 
nuraphone’i kõrvaklappide kuju ja olemusega. 
 
nuraphone’i kõrvaklapid ei tee kõnesid ega võta neid vastu nii, nagu peaks 
Kui teil on probleeme telefonikõnede tegemise ja vastuvõtmisega või Skype’i,  
FaceTime’i või muude helistamisrakenduste kõnedega või hääljuhitavate rakenduste (nt Siri) 
kasutamisega, toimige järgmiselt. 
1. Veenduge, et teie nuraphone’i kõrvaklapid on ühendatud ainult Bluetoothi või Lightning-kaabli 
abil. 
Kui kasutate ühendamiseks mõnda muud kaablit, kuulete küll helistajat, kuid peate rääkimiseks 
kasutama mobiilsideseadme mikrofoni. 
2. Veenduge, et nuraphone’i kõrvaklappide mikrofonid pole kaetud (nt pakke- või kaitsekilega). 
nuraphone’i kõrvaklappide kõnemikrofonid asuvad klappide esiosas. 
3. Lahutage nuraphone’i kõrvaklapid oma seadme küljest ja ühendage need seejärel uuesti. 
4. Kontrollige Bluetooth-ühendust. 
Kõne kesise kvaliteedi põhjuseks võib olla kehv Bluetooth-ühendus. 
5. Kui üritate kõnesid teha ja vastu võtta arvuti abil, siis veenduge, et olete valinud heli väljundiks 
(Output) nuraphone’i kõrvaklapid. 
6. Lähtestage nuraphone’i kõrvaklapid. 
 
Laadimise ja aku probleemid 
Kui nuraphone’i kõrvaklapid ei lae, toimige järgmiselt. 
• Veenduge, et kasutate laadimiseks nura USB-A või USB-C kaableid. 
Lightning-, analoog- ja Micro-USB-kaablitega ei saa teie nuraphone’i kõrvaklappe laadida. 
• Veenduge, et te ei ürita laadida telefoni abil. 
Teie telefoni aku säästmiseks ei saa nuraphone’i kõrvaklappe enamiku telefonidega laadida. 
• Kui üritate laadida arvuti abil, proovige kasutada muud USB-pesa või seinalaadurit. 
• Kui üritate laadida seinalaaduri abil, proovige laadida arvutiga. 
• Kui üritate laadida USB-jaoturi abil, siis veenduge, et see on toiteallikaga ühendatud. 
Enamik USB-jaotureid pole nuraphone’i kõrvaklappide laadimiseks piisavalt võimsad. 
• Kui üritate laadida USB-A kaabli abil, proovige laadida USB-C kaabliga (kui ostsite tooted eraldi). 
• Taaskäivitage nuraphone’i kõrvaklapid. 
Helikvaliteedi veaotsing 
nuraphone’i kõrvaklappide parima helikvaliteedi saavutamiseks toimige järgmiselt. 
• Kasutate kadudeta edastuse saavutamiseks analoog-, Lightning- või USB-kaablit. 
• Kasutage kadudeta failivormingut, nagu AIFF, WAV või FLAC. 
• Kasutage kadudeta voogesitusteenust, nagu Tidal. 



• Kui kasutate Spotify’d või sarnast voogesitusteenust, valige kõrgkvaliteetse voogesituse suvand. 
• Veenduge, et te ei kasuta hetkel suhtlusrežiimi Social Mode™. 
• Kui kasutate MP3-faile või neile sarnanevaid faile, tarvitage suure bitikiirusega MP3-, Ogg- või 
AAC-faile. 
Või kasutage vähemalt 256 kbit/s (eelistatavalt 320 kbit/s) faile ja tänapäevaseid koodekeid. 
• Isikupärastage nuraphone’i kõrvaklappe uuesti. 
Kuna nuraphone’i kõrvaklapid kasutavad isikupärastamiseks ülitundlikke mikrofone võivad 
liigutused, välismüra ja raske hingamine teie kuulmisprofiili mõjutada. 
 
Puutenuppude veaotsing 
Kui teie nuraphone’i kõrvaklappide puutenupud ei tööta õigesti, toimige järgmiselt. 
1. Veenduge, et nuraphone’i kõrvaklappide puutenupud on õigesti seadistatud. 
2. Veenduge, et olete nuraphone’i kõrvaklapid pähe pannud ja kõik kaablid eemaldanud. 
nuraphone’i kõrvaklappide puutenupud toimivad vaid siis, kui kasutate Bluetooth-ühendust ja olete 
eemaldanud kõik kaablid. 
3. Lähtestage nuraphone’i kõrvaklapid. 
 
nura rakenduse probleemid 
Režiimi Immersion (ruumiline heli) veaotsing 
Kui teie nuraphone’i kõrvaklappide ruumilise heli režiim ei tööta õigesti, toimige järgmiselt. 
1. Sulgege nura rakendus ja avage see uuesti. 
2. Veenduge, et ruumilise heli režiim on seadistatud mugavale mõõdukale tasemele. 
Ruumilise heli režiimis kasutavad nuraphone’i kõrvaklapid elutruu esituse tunde loomiseks võimsaid 
bassidraivereid, mistõttu tasub see kuulatavale muusikale sobivaks seadistada. 
3. Lähtestage nuraphone’i kõrvaklapid. 
 
nuraphone’i kõrvaklappide lähtestamine 
Kui teil peaks kunagi nuraphone’i kõrvaklappidega probleeme tekkima ja te pole kindel, kuidas 
toimida, tutvuge kindlasti järgmiste võimalike lahendustega. 
1. Ühendage nuraphone’i kõrvaklapid USB-A laadimiskaabliga. 
2. Ühendage USB-A laadimiskaabel arvutiga. 
3. Pange nuraphone’i kõrvaklapid pähe. 
Oodake, kuni kuulete tervitavat häälteadet „welcome back“ (tere taas). 
4. Eemaldage USB-A laadimiskaabel nuraphone’i kõrvaklappide küljest. 
Teie nuraphone’i kõrvaklapid on nüüd lähtestatud ja toimivad õigesti. 

  



Vajate täiendavat abi? 
Tutvuge meie põhjaliku kasutajatoe veebisaidiga, mis asub aadressil https://help.nuraphone.com/ 
Võite meiega ühendust võtta ka e-posti teel või reaalajas veebivestluse vahendusel, avades selleks 
veebisaidi www.nuraphone.com/contact 

  



Garantii 
Teie nuraphone’i kõrvaklappidele kehtib üheaastane osaline garantii. Garantii tingimused leiate 
veebilehelt www.nuraphone.com/warranty 

  



Nõuetele vastavus 
nura® täidab maailma eri piirkondades kehtivaid sertimisnõudeid. 
Sertifikaatide täieliku loendi leiate veebilehelt www.nuraphone.com/compliance 
Seda seadet on katsetatud ja see vastab USA Föderaalse Sidekomisjoni (FCC) eeskirjade 15. osas 
B-klassi digiseadmetele kehtestatud nõuetele. Nõuded kehtestati selleks, et pakkuda mõistlikku 
kaitset häirete eest eluhoonetes. See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusenergiat 
ning võib valesti paigaldamise ja kasutusjuhendi eiramise korral häirida raadiosidet. Siiski pole meil 
võimalik garanteerida, et mõne kindla paigalduslahenduse korral häireid ei esine. Kui see seade 
häirib raadio- või telelevi (selle väljaselgitamiseks lülitage seadet välja ja sisse), soovitame kasutajal 
häire kõrvaldamiseks proovida üht või mitut järgmistest võimalikest lahendustest. 
• Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta. 
• Suurendage seadme ja vastuvõtja kaugust teineteisest. 
• Ärge ühendage seadet vastuvõtjaga samasse elektriahelasse. 
Muudatused või modifikatsioonid, mida NURA® pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad võtta 
kasutajalt selle seadme kasutamise õiguse. 
IC hoiatus 
See seade vastab Industry Canada litsentsivaba(de)le RSS-standardi(te)le. 
Seadme talitlus peab vastama kahele järgmisele tingimusele: 
(1) see seade ei tohi tekitada häireid ja 
(2) see seade peab vastu võtma kõik häired, sh häired, mis võivad põhjustada seadme soovimatut 
talitlust. 
nura® Operations Pty. Ltd., Level 1 Studio 3, 459 Sydney Rd, Brunswick VIC, Australia kinnitab 
ainuvastutavana, et selles kasutusjuhendis kirjeldatud toode vastab tehnilistele standarditele EN 
300 328, EN 301 489, EN 55022, EN 55024 ja EN 50332. 
 
Saame garanteerida toote vastavuse standardile EN 50332 vaid siis, kui see on tavarežiimis, režiim 
Immersion (ruumiline heli) on välja lülitatud ja helitugevuse piiraja on sisse lülitatud. Kasutaja 
kuulmisest sõltuvalt võivad mõningad kuulmise korrigeerimise ja režiimi Immersion (ruumiline heli) 
sätete kombinatsioonid ületada standardi EN 50332 nõudeid. 
See sümbol tähendab seda, et toodet ei tohi ära visata koos kodumajapidamisjäätmetega ja see 
tuleb toimetada asjakohasesse kogumispunkti ringlussevõtuks. Nõuetekohane kõrvaldamine ja 
ringlussevõtt aitab kaitsta loodusvarasid, inimtervist ja keskkonda. Lisateavet selle toote 
kõrvaldamise ja ringlussevõtu kohta saate kohalikult omavalitsuselt, kõrvaldusteenuse pakkujalt või 
kauplusest, kust toote ostsite. 
Apple, Apple’i logo, iPad, iPhone ja iPodi logo on ettevõtte Apple Inc. registreeritud kaubamärgid 
USA-s ja muudes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc teenindusmärk. 
Kaubamärki iPhone kasutatakse litsentsi alusel. 
Sõnamärk Bluetooth® ja asjakohased logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad 
registreeritud kaubamärgid ning nura® Operations Pty. Ltd. kasutab neid litsentsi alusel. 
Qualcomm aptX on ettevõtte Qualcomm Technologies International, Ltd. toode. Kaubamärk 
Qualcomm kuulub ettevõttele Qualcomm Incorporated, mis on registreeritud Ameerika 
Ühendriikides ja muudes riikides ning mida kasutatakse ettevõtte loal. Kaubamärk aptX kuulub 
ettevõttele Qualcomm Technologies International, Ltd., mis on registreeritud Ameerika 
Ühendriikides ja muudes riikides ning mida kasutatakse ettevõtte loal. 
 
Android, Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid. 
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modifitseerida, levitada ega muul moel kasutada. 
 
Kasutusjuhend 
Autoriõigus © 2017 nura® Pty. Ltd. 

 


