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1. Prezentare  
 

Felicitări pentru alegerea făcută. 

Audiometrul 600M permite depistarea surdității prin conducere aeriană. Sunetul este 
prezentat pacientului prin difuzoare amplasate într-o cască fixată pe capul pacientului. 
Cu software-ul 600M, practicantul poate alege frecvența, nivelul auzului, partea stângă sau 
dreapta pentru a trimite sunetul și tipul de sunet și, de asemenea, poate efectua teste 
audiometrice într-un mod automat, combinând performanța și durata optimă. 
Un cablu echipat cu un buton de răspuns al pacientului permite pacientului să semnalizeze 
către audiometru și dacă percepe un sunet. 
Aparatul funcționează cu o cască de tip circumaural standard sau cu cască audiometrice de 

înaltă performanță în funcție de model. 

Software-ul 600M este integrat într-un audiometru controlat de computer. 

Acesta este un aparat de audiometrie tonală prin conducere aeriană de tip 4, astfel cum este 
definit prin standardul EN60645-1. 

Acest document explică funcționarea și utilizarea software-ului, precum și caracteristicile 

audiometrului. 

Această documentație este disponibilă și online pe site-urile noastre web.Este posibil să aveți o 

versiune pe hârtie, solicitând-o conform procedurii indicate pe foaia inclusă în valiză. 

Setul audiometric complet este compus din următoarele elemente: 

 Audiometru 

 Cablu USB 

 Cablu de răspuns pacient 

 Cască (nu se poate înlocuit fără intervenție tehnică de calibrare) 

 Stick USB cu software-ul 600M, software-ul de instalare și instrucțiunile de față 

  Valiză de transport care conține elementele menționate mai sus. 

Software-ul poate fi utilizat pe un computer de birou sau pe un laptop (inclusiv de tip 

netbook). 

Pentru a răspunde cerințelor de securitate și reglementărilor în domeniul compatibilității 
electromagnetice, computerul personal utilizat trebuie să fie conform cu directivele: 

 2014/30/UE Directiva CEM 

 2014/35/UE Directiva joasă tensiune 

Audiometrul este alimentat direct de la portul USB al computerului. 

Pentru instalarea software-ului, consultați documentul anexat dispozitivului USB. 

După primirea materialului, trebuie să verificați starea și conținutul valiză, precum și 

funcționarea audiometrului. 

Acest produs, a cărui utilizare este foarte simplă, necesită cunoștințe minime de folosire a sistemului 

Windows pentru PC. Dacă nu aveți nivelul cerut, vă invităm să consultați responsabilul cu informatica 

din structura dumneavoastră sau referentul pe teme de informatică. 

 

Notă: Imaginile cu rol de ilustraţii din acest document nu au caracter contractual. 
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2. Configurație minimă 
 
Configurație fizică: 

 PC cu procesor de minim 1GHz 

 50 Mo spațiu disponibil pe hard disk 

 1 Go memorie de tip RAM 

 Rezoluție minimă monitor: 1024 x 600 pixeli 

 65536 culori (16 biți) 

 1 port USB disponibil 

 

Sisteme de exploatare acceptate: 

 

 Windows XP (Family sau Professional) 

 Windows Vista x86 (32 biți) toate versiunile 

 Windows Vista x64 (64 biți) toate versiunile 

 Windows 7 x86 (32 biți) toate versiunile 

 Windows 7 x64 (64 biți) toate versiunile 

 Windows 8 x86 (32 biți) toate versiunile 

 Windows 8 x64 (64 biți) toate versiunile 

 Windows 10 toate versiunile 

 

Necesită Acrobat Reader pentru printări și înregistrare copie de rezervă. 
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3. Utilizarea software-ului 600M 
 
Lansați software-ul 600M de la meniul „Demarare” sau de la pictograma de pe desktop. 

Login 

După ce se afișează o pagină de tranziție, pagina următoare de „Login” vă cere să selectați operatorul 

la care să se conecteze. În mod implicit, la prima rulare, selectarea este poziționată pe opțiunea „Fără 

operator”.  

 

 

1) Lista cu meniul derulant pentru selectarea operatorului 

2) Tastă pentru închiderea software-ului fără conectare 

3) Tastă de validare a selectării operatorului 

 

După selectarea operatorului, este posibil să fie solicitată o parolă dacă operatorul a fost 

creat cu parolă. 

 

 
 

1 

2 3 
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Vizualizare pacient / pagină principală 

 
Această pagină permite accesarea tuturor funcțiilor din software-ul 600M.  

 

1) Vizualizarea datelor pacienți: informațiile afișate pot fi configurate cu ajutorul  tastei nr. 7. 

Ordinea coloanelor cu informații se poate schimba prin glisare cu mouse-ul. Selecția în sens 

crescător/descrescător este de asemenea posibilă făcând clic pe coloana dorită. 

2) Filtru de căutare: Căutare în câmpul nr.3 - nu afișează decât datele care conțin textul 

introdus. 

3) Selectarea coloanei de căutare. 

4) Crearea unei noi fișe pacient: consultați Creare/modificare pacient 

5) Modificarea fișei pacient evidențiat: consultați pagina Creare/modificare pacient 

6) Ștergerea fișei pacient evidențiat  

7) Configurarea vizualizării: maschează/afișează coloanele din tabelul nr.1 : consultați pagina 

Configurarea vizualizării 

8) Lansarea testului audiometric: pentru a efectua un test audiometric pentru pacientul 

 evidențiat. 

9) Istoricul testelor audiometrice: Vizualizați testele audiometrice deja efectuate de pacient 

 evidențiat. 

10) Configurarea testelor audiometrice consultați pagina Configuraarea testelor  

11) Creați/Modificați un operator consultați pagina Gestionare operator. 

12) Configurarea generală a software-ului (diferită de configurarea testului) consultaț pagina i 

Configurare generală 

13) Fuzionare/sincronizare cu bazele de date preexistente 

  Consultați pagina Sincronizarea/fuzionarea bazei de date. 

14) Meniu ajutor consultați pagina Ajutor 

1 

2 3 

4 5 6 7 8 9 10 11 

12 

13 

14 
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Crearea/modificarea fișei pacient 

 

 
 

Dacă apăsați pe una din tastele de mai sus, se afișează următoarea fereastră. 

 

La crearea unei noi fișe, doar câmpurile marcate cu un asterisc roșu sunt obligatorii. Numărul de 

identificare ID este generat automat și nu poate fi modificat de operator. 

Pictograma de lângă data de naștere permite deschiderea unui calendar de unde se poate selecta 

data de naștere. 

Fereastra este identică pentru crearea sau modificarea fișei pacient.  
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Configurarea vizualizării 

 

 

 

Pentru a masca sau afișa coloanele din fereastra de vizualizare, trebuie să apăsați pe tasta de mai sus 

(tasta nr.7 de pe pagină principală) 

Pe pagina care se afișează, este suficient să bifați sau să debifați căsuțele care corespund coloanelor 

dorite. 

 

 

Câmpurile ID, nume și prenume nu pot fi mascate. 

Câmpul nr.1 permite selectarea coloanei care este triată în ordine alfabetică în mod automat la 

demararea software-ului 600M. 

 

1 
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Gestionare operator 

 

 

Prin apăsarea pe această tastă puteți crea/modifica/șterge operatori, se afișează următoarea 

fereastră, operatorul afișat în mod implicit va fi cel care a deschis sesiunea software. 

 

Câmpurile obligatorii sunt marcate cu un asterisc roșu. 

Dacă doriți să modificați informațiile, este suficient să completaţi câmpurile dorite și să apăsați pe 

tasta Ok sau Aplicați. 

Pentru a crea sau a modifica o parolă, este suficient să bifați căsuța nr.1, și să apăsați pe tasta „Ok” 

sau „aplicați”. Dacă o parolă este deja înregistrată, vi se solicită să o introduceți (figura 1), apoi să 

introduceți parola nouă și să o confirmați (figura 2). Dacă nu este înregistrată nicio parolă, se trece 

direct la fereastra care cere noua parolă (figura 2). 

Figura 1 Figura 2 
 

  

 

1 

2 
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Pentru a crea un nou operator, trebuie să faceți selecția în meniul derulant (nr.2) 

 

Toate câmpurile sunt șterse, trebuie completate cel puțin câmpurile marcate cu un asterisc roșu. 

După ce ați completat toate datele, dacă apăsați tasta „OK” sau „Aplicați” se afișează fereastra figurii 

2 care cere introducerea unei parole. Dacă nu doriți să introduceți o parolă, este suficient să lăsați 

necompletate cele 2 câmpuri cu date de completat, și să apăsați pe „Ok”. 

Se poate șterge un operator (în afară de cel care a deschis sesiunea software), selectându-l pe cel 

dorit din lista derulantă nr.2, și apăsând pe tasta „ștergere” din partea stânga jos. 

 

În cazul creării unor operatori noi, este recomandată ștergerea operatorului implicit care este 

denumit „Fără operator”. 
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Configurare generală 

 

Acest meniu este accesibil prin apăsarea pe tasta nr.12 din partea sus dreapta.  

Se afișează pagina următoare: 

 

În fila „Generală”  

1) Selectați limba actuală a software-ului 

 
2) Această listă permite programarea opririi automate a software-ului la expirarea timpului 

programat, această funcție fiind dezactivată pe durata efectuării unui test audiometric. 

Intervalele de timp care pot fi programate sunt: dezactivat (---), 15min, 30 min, 1 oră sau 2 ore. 

 
3) Crearea unei copii de rezervă a bazei de date (back-up) 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Mai multe opțiuni sunt posibile: fie crearea unei copii de rezervă în mod manual, fie în mod 

automat. 

Diferitele posibilități de back-up automat sunt: 

-La fiecare oprire a software-ului 

-Zilnic (la prima lansare din ziua respectivă) 

-Lunar (la prima lansare din luna în curs) 

 

4) Locația copiei de rezervă se configurează dând clic pe câmpul de culoare crem (nr.4). 

În cazul back-up-ului manual, înregistrarea se face în momentul în care se configurează locația 

copiei de rezervă. 

 

5) Activarea înregistrării automate a testelor permite evitarea operației de înregistrare manuală 

a testului care tocmai s-a finalizat (această activare nu se poate aplica la procedura de test 

manual). 

 

 

În tab-ul „Avansată” 

 

 
 

1) Activarea funcției  

2) Comandă de diagnostic (rezervată producătorului) 

3) Actualizarea software-ului aferent audiometrului (rezervată producătorului) 

4) Editarea textelor software-ului (consultați pagina 14) 

4 
2 

1 3 
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În fila „Interfațare” 

 

Această filă permite configurarea interfațării software-ului 600M cu alt software cu bază de date 

clinică.   

Modul interfațare permite efectuarea unui singur test audiometric, după realizarea căruia nu rămâne 

nicio urmă a testului și a pacientului în software-ul 600M. 

Înainte de a efectua un test audiometric prin interfațare, trebuie configurat testul în meniul 

„Configurarea testelor”. 

 

1) Lista interfațărilor acceptate 

2) Fișier de intrare a interfațării (cuprinzând informațiile privind pacientul) 

3) Fișier de ieșire a interfațării (rezultatul testului) 

4) Taste pentru introducerea căii în mod grafic  

5) Se bifează dacă se dorește ștergerea fișierului de intrare după procesarea cu software-ul 

600M 

1 

2 

3 

5 

4 
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Configurare avansată: editarea traducerilor 

 
Pentru a accesa acest meniu, consultați  „Configurare generală „ ” fila „Avansată” 

 

 
 

1) Selectarea fișierului de traducere pentru afișare și modificare 

2) Text care poate fi modificat (pe coloana din dreapta exclusiv) 

3) Aplicarea imediată a modificărilor (modificările sunt pierdute dacă nu apăsați pe această 

tastă) 

 

 

1 

2 

3 
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Sincronizarea/fuzionarea bazei de date 

 
Software-ul 600M utilizează un fișier de bază de date (cu extensia mdb) prezent în directorul 

aplicației.  

Acest meniu se poate accesa prin apăsarea pe tasta  din dreapta sus. 

 

1) Sunt disponibile 3 opțiuni diferite: 

- Fuzionare: Intrările suplimentare din baza de date referențiată de câmpul nr.3 

sunt adăugate la baza de date utilizată în prezent (nr.2), nicio intrare nu este 

ștearsă. Acest mod este unidirecțional. 

- Sincronizare: toate datele suplimentare aparținând fiecăreia din bazele de date 

sunt adăugate în cealaltă bază. Acest mod este bidirecțional. 

- Înlocuire: Baza de date actuală este ștearsă și înlocuită cu cea menționată în 

câmpul nr.3. 

2) Calea bazei de date utilizate în prezent 

3) Baza de date cu care se va desfășura operația. 

4) Câmpurile bazei de date care vor participa la operație: 

- Pacient: se referă la fișele pacienți 

- Audiogramă: se referă la testele pacienților 

- Medic: se referă la operatori 

- Scenariu de test: se referă la scenariile care au fost construite 

2 

3 

4 

1 
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Înlocuirea bazei de date: 

 
Acest mod specific permite înlocuirea bazei de date actuale cu una nouă. Toate datele actuale sunt 

pierdute. În cazul unei erori de manipulare, este posibilă revenirea la acțiunile precedente prin 

intermediul următoarei proceduri. 

Închideți software-ul 600M. 

Deschideți un explorator de fișier. 
Pe XP, Meniul Start, My computer. 
Pe Windows 7 și Vista, stegulețul Windows, My computer. 
Pe Windows 10 faceți clic dreapta pe stegulețul Windows apoi explorator de fișier 
 

Mergeți la directorul aplicației. 
În mod implicit pe XP: C:\Program Files\600MSoftware 
Pe Windows 7 și Vista versiune 32 biți: C:\Programmes\600MSoftware 
Pe Windows 7 și Vista versiune 64 biți: C:\Programmes (x86)\ 600MSoftware 
Pe Windows 10 toate versiunile: C:\Programmes (x86)\ 600MSoftware 

 

Ștergeți fișierul numit „Audio600M.mdb”. 

Mergeți la directorul „Old”. Acest director a fost creat automat cu ocazia operației de înlocuire.  

Efectuați operația „Copiere” cu mouse-ul pe fișierul numit „Bddzz-ll-aaaa_hh_mnmn_ss.old” (unde zz 

este ziua operației de înlocuire, ll este luna, aaaa este anul, hh este ora, mnmn reprezintă minutele 

iar ss reprezintă secundele). 

Reveniți în directorul aplicației. 

Efectuați operația „Lipire” cu mouse-ul. 

Renumiți fișierul « Bddzz-ll-aaaa_hh_mnmn_ss.old » punând numele Audio600M.mdb. Validați 

mesajul de avertisment. 

Fișierul vechi este acum restaurat. 

Lansați din nou software-ul 600M. 
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Ajutor 

Meniul poate fi accesat de la această tastă . 

 

 

 

 

 

 

Săgeata permite accesarea următoarelor opțiuni: 

 

 

 

 

Permite accesarea directă a 

rubricii de ajutor Windows. 

Permite și accesarea altor opțiuni 

Ajutor Windows 

Instrucțiunile 

de utilizare 

de față 

Informații despre software-ul 600M 
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Configurarea testelor 

 
Se poate accesa cu ajutorul tastei nr.10 de pe pagina principală. 

 

Sunt disponibile file de configurare: 

- Setări teste automate preprogramate (teste automate de tip standard și 

aleatoriu) 

- Setări teste manuale 

- Programare scenarii 

- Setări niveluri sonore maxime și niveluri ale dispozitivelor de securitate  

- Calcul  

Setare teste automate de tip standard și aleatoriu 

 

 

1) Reprezentare grafică a datelor introduse: în 2, 3, și 4. 

2) Durata sunetului (continuu și pulsat) pe durata unui test automat, reglabil de la 0,5 la 3 

secunde. 

3) Interval suplimentar de timp de care dispune pacientul pentru a răspunde la sfârșitul emiterii 

sunetului (2), reglabil de la 0 la 5 secunde. 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

10 
5 

9 



 600M Software Instrucțiuni de utilizare 

Versiunea 2.22-RO1 Rev. Noiembrie 2020 Pagina 19 

4) Interval între 2 emiteri de sunet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Nu se poate mări sau micşora treptat pe parcursul unui test automat. După emiterea unui 

sunet, dacă pacientul nu apasă pe răspuns, nivelul sonor va crește cu valoarea respectivă. 

Dacă acesta răspunde, nivelul sonor scade cu valoarea respectivă (valoare posibilă: 5, 10, și 

15 dB). 

6) Nivelul sonor inițial pentru toate frecvenţele și pentru amândouă urechile: trecerea la 

frecvenţa următoare începe cu acest nivel (valoare cuprinsă între 0 și 50 dB). 

7) Niveluri sonore minime: testul de frecvență se consideră finalizat dacă pacientul răspunde în 

continuare la acest nivel, și testul trece la frecvența următoare (valoare cuprinsă între 10 și 

50 dB). 

8) Niveluri sonore maxime: testul de frecvență se consideră finalizat dacă pacientul tot nu 

răspunde la acest nivel, și testul trece la frecvența următoare (valoare cuprinsă între 50 dB și 

maximul audiometrului). Trimitere la fila „Setarea limitărilor audiometrului”. Consultați 

Setare maxi. 

9) Parametri de pornire: următorii parametri pot fi setați și în mod implicit în momentul afișării 

ferestrei de test: 

- Frecvența de pornire 

- Urechea de pornire 

- Tip de sunet 

- Tip de diagnostic 

- Scenariu 

10) Frecvențe supuse testului. Frecvența de 1kHz este obligatorie. 

 

 

Dacă este bifat, intervalul 

între 2 teste este fix 

Durata intervalului fix 

(între 1 și 7 secunde) 

Dacă nu este bifat, intervalul 

între 2 teste este aleatoriu (min 

1sec, max în funcție de 

parametrul de mai jos) 

Durata intervalului aleatoriu 

(între 1 și 7 secunde) 
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Setări teste manuale 

 

 

 

1) Frecvențe posibile pentru test. Frecvența de 1kHz este obligatorie. 

2) Configurarea comenzilor rapide pe tastatură (fără diferențiere între litere mici și mari) 

dacă este activată tastatura (punctul 4).  

3) Setări implicite din uzină a comenzilor rapide 

4) Configurarea controlului testelor: 

 Controlul activ al testului manual este posibil (cele 2 simultane sunt autorizate): 

- control mouse 

- control tastatură  

 Setarea automată sau manuală a duratei sunetului 

 Dacă este bifată căsuța, durata este reglabilă de la 0,5 la 3 secunde 

 Dacă nu este bifată căsuța, durata sunetului este de 2 secunde 

5) Setarea nivelului de alertă (consultați Setare maxi) 

1 

2 

3 

4 

5 
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Programare scenarii 

 

Software-ul 600M permite crearea propriilor teste automate, proces care se numește scenariu de 

test. 

 

 

1) Căutarea rapidă a scenariului: nu afișează decât scenariile ale căror nume sau descriere 

conțin textul introdus 

2) Recapitularea scenariilor deja create (afișare în funcție de filtru). Coloanele se pot 

repoziționa, și făcând clic pe titlul unei coloane puteți alege afișarea în mod crescător sau 

descrescător a conținutului coloanei. 

3) Trei posibilități: Adăugați un scenariu nou, modificați un scenariu (consultați crearea unui 

scenariu), sau ștergeți un scenariu 

4) Reprezentarea unei ordini de trecere a frecvențelor, faceți clic pe o tastă de frecvență 

pentru a afișa descrierea acesteia în tabelul 5. 

5) Permite vizualizarea parametrilor aferenți frecvenței testului: 

 Urechea dreaptă sau stângă 

 Frecvența testului (în Hz) 

 Ordinea de trecere în cadrul testului (de la 1 la 22) 

 Nivelul de pornire pentru testul privind frecvența specificată mai sus 

 Nivelul minim pentru testul privind frecvența specificată 

 Nivelul maxim pentru testul privind frecvența specificată 

 Creșterea treptată a nivelului sonor dacă nu se răspunde 

 Scăderea treptată a nivelului sonor dacă se răspunde 

1 

2 

3 

4 

5 
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Setarea limitărilor audiometrului 

 

Sunt disponibile 3 setări de niveluri sonore maxime: 

 Niveluri sonore maxime pentru testul automat (în afara scenariului), curba de culoare 

albastru deschis 

 Niveluri sonore maxime înainte de cererea de confirmare – alertă de depășire 

(exclusiv în test manual), curba de culoare violetă 

 Niveluri sonore maxime absolute (toate testele), curbă de culoare neagră 

 

 
 

1) Setarea implicită din uzină a curbelor de culoare neagră și violetă (niveluri sonore 
maxime absolute și nivel de alertă pentru test manual) 

2) Legenda curbelor 
3) Selectarea dintre cele 3 curbe de setări 
4) Vizualizarea graficelor de niveluri sonore maxime: 

 Niveluri sonore maxime pentru testele automate (curbă albastră) 

Această curbă nu este valabilă decât pentru testele automate preprogramate (în 

afara scenariului), și permite alegerea nivelului maxim pentru fiecare din 

frecvențele unui test automat (testul se oprește la acest nivel în cazul în care nu 

există răspuns din partea pacientului). 

 Niveluri sonore maxime înainte de cererea de confirmare (curbă violetă) 

Această curbă permite evitarea erorilor de manipulare cu ocazia unui test 

manual, erori care ar putea să îl deranjeze pe pacient. Cu toate acestea, dacă 

această curbă este configurată la nivelul maxim de capacitate al aparatului, un 

mesaj de avertisment se va afișa totuși dacă este solicitat un nivel mai mare sau 

egal cu 100 dB (așa cum recomandă standardul EN60645-1). 

4 

1 

2 

3 
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 Niveluri maxime absolute (curbă neagră): Această curbă reprezintă nivelul maxim 

absolut pentru toate tipurile de teste fără diferențiere. Setarea implicită corespunde 

capacităților maxime ale aparatului. 

 

 

Pentru a modifica nivelurile, trebuie selectată curba în câmpul nr.3 (cursorul devine 

de aceeași culoare ca și curba), apoi este suficient să faceți clic pe nivelul și frecvența 

dorite. 
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Configurarea calculelor 

 

 

 

Se pot configura 5 formule de calcul. Acestea sunt configurabile în același mod. 

 

 

 

 

 

 

 

Factorii de multiplicare sunt limitați la 100. 

Denumirea actuală a formulei 

Activarea formulei: formula va 

fi vizibilă în rezultatele testelor 

Factorul de multiplicare care 

trebuie luat în considerare 

pentru fiecare din frecvențe 
Factorul de divizare pentru 

ansamblul calculului 
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Rezultatele formulelor sunt vizibile în paginile cu teste audiometrice, istoric, și printare. 

 

Trebuie subliniat că dacă o frecvență nu corespunde niciunui răspuns de semnal de la pacient, atunci 

calculul nu este stabilit. 
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Crearea și modificarea scenariilor 

 

Scenariile permit operatorului să construiască testul audiometric după cum dorește și în mod 

automat. 

Crearea și modificarea scenariilor se pot accesa cu ajutorul meniului „Configurarea testelor”. 

 

 

1) Descrierea și denumirea scenariului 

2) Parametri sonori 

3) Funcția de creare rapidă a unui scenariu 

4) Recapitularea datelor introduse 

5) Cronologia frecvențelor 

1 

2 

3 

4 

5 
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Pentru a crea un scenariu, se recomandă să urmați ordinea etapelor astfel: 

 Introduceți un nume (obligatoriu) și o descriere (opțional) 

 Definiți parametrii sonori (valabil pentru tot testul) 

 

 

 Efectuați o completare rapidă a tuturor frecvențelor 

 

 

 

Toți parametrii introduși mai sus înlocuiesc vechea configurație, deci este foarte 

recomandată efectuarea acestei completări la pornire. 

 Modificați, dacă doriți, fiecare frecvență în mod individual în tabelul din centru. 

Sunt aceiaşi parametri ca în cazul completării rapide. 
Roșu pentru urechea dreaptă, albastru pentru urechea stângă. 
Fiecare activare/dezactivare modifică reprezentarea nr.5. 

Durata activă a 

sunetului 

Timp de așteptare cu sunetul 
următor (fix dacă este bifat, 
aleatoriu cu maxim dacă nu este 
bifat) 

Timp suplimentar de 
răspuns alocat  
 

Nivel sonor de pornire 
(de la 0 la 70 dB) 

Nivel sonor care nu trebuie 

depășit (de la 10 la 80 dB) 

Activarea sau nu a tuturor 

frecvențelor. 

Opțiunea „nu schimbați nimic” 

permite păstrarea elementelor 

activate anterior 

Creșterea treptată a nivelului 

sonor dacă nu se răspunde 

Nivel sonor minim (de la -

10 la 60 dB) 

 

Scăderea treptată a nivelului 

sonor dacă pacientul a răspuns 

în continuare 

Aplicarea parametrilor de mai 

sus tuturor frecvențelor 
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 Atunci când parametrii fiecăreia din frecvente sunt fixați, este suficient să 

se introducă cronologia testului 

Pentru a modifica ordinea frecvențelor, trebuie efectuată o operație de 

„glisare și fixare” (apăsați și țineți apăsat pe butonul stânga al mouse-ului, 

apoi deplasați) până la locul dorit, apoi eliberați butonul. 

 

Dacă țineți cursorul mouse-ului pe o frecvență fără să îl mișcați, puteți 

vizualiza valoarea aferentă. 
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Istoricul testelor 

 

Pentru a accesa acest element, selectați pacientul din listă, apoi apăsați pe tasta Istoric sau faceți 

dublu clic pe rândul aferent pacientului. 

 

Se va afișa o imagine similară cu aceasta. 

 

 

1) Recapitularea datelor aferente pacienților incluzând numele, prenumele și vârsta. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 
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2) Lista testelor deja efectuate, clasate de la cel mai recent la cel mai vechi, cu tipul testului 

(manual sau automat) și marcarea temporală. 

 

3) Acest tabel reia câteva informații privind testul 

 

 

 

 

 

 

Caracteristicile testului: 

Primul rând:  CA Auto sau CA Manual 
Al doilea rând:  Tipul diagnosticului, normal sau după algoritmul modificat 
   Hughson Westlake (pentru CA Auto) 
Al treilea rând:  Tip de sunet emis, „Continuu” sau „Pulsat” 
Al patrulea rând:  numele scenariului utilizat (pentru CA Auto) 
Al cincilea rând:  durata testului exprimată în minute și secunde. 

 
Caracteristicile audiometrului: 

Primul rând:  tipul de audiometru cu versiunea sa (a nu se confunda cu  
   versiunea software-ului 600M) 
Al doilea rând:  numărul de serie al acestuia 

 

4) Reprezentarea grafică a rezultatelor (audiogramă) 

5) Reprezentare sub formă de tabel de rezultate 

6) Tastă care permite trecerea la rezultatele testului sub formă de calcul (pierderi auditive) 

 

Pentru formule, consultați Configurarea calculelor. 

  

Operatorul care a 

efectuat testul 

Caracteristicile testului 

Audiometrul cu care s-a 

făcut testul 
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7) Vizualizarea comentariilor legate de ziua testului, este posibilă completarea acestora pe 

această pagină de istoric 

8) Taste de control  

 

Este posibilă efectuarea următoarelor operații (de la stânga la dreapta): 

- Înregistrare:  se înregistrează doar comentariile adăugate 
- Test audiometru: efectuați un nou test audiometric 
- Ștergere:  ștergeți acest test 
- Imprimare/înregistrare a istoricului testului sub formă de PDF (necesită Acrobat 

Reader) 
- Ieșire din istoric și revenire la vizualizarea pacienților 

 



 600M Software Instrucțiuni de utilizare 

Versiunea 2.22-RO1 Rev. Noiembrie 2020 Pagina 32 

 

Printarea elementelor înregistrate. 

 

Necesită Acrobat Reader   
Poate fi descărcat la adresa următoare: 

http://get.adobe.com/ro/reader/ 
 

Dacă apăsați pe tasta  se deschide Acrobat Reader cu pagina cerută.  

Această tastă este disponibilă pe pagina „Istoric” și pe pagina de „test audiometric” 

Operatorul poate alege liber să înregistreze și să printeze. 

Consultați pagina următoare pentru un exemplu de printare. 

Pagina de printare reia toate informațiile prezente pe pagina de istoric, la care se adaugă data și ora 
printării în dreapta jos. 
 
 

http://get.adobe.com/ro/reader/
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Testele audiometrice 

 
Acest meniu se poate accesa de pe pagina de vizualizare a pacienților, precum și pe pagina cu 

istoricul testelor prin apăsarea pe următoarea tastă. 

 
Apare pagina următoare: 

 

 
1) Recapitularea datelor pacientului 

2) Configurarea unui test audiometric automat 

3) Tastă de lansare a unui test automat 

4) Tastă de lansare a unui test manual 

5) Panou de control pentru testul manual 

6) Starea audiometrului 

7) Frecvența și nivelul sonor în curs 

8) Audiograma actualizată în timp real 

9) Rezultatele testului în curs actualizate în timp real 

10) Taste de control 

11) Bară de date cu privire la operator și audiometru 

12) Tastă care permite accesarea rezultatelor calculelor (după configurarea uneia sau mai multor 

formule) (consultați pagina  Configurarea Calculelorl) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Test automat 

 

Înainte de a lansa un test automat, acesta trebuie configurat prin zona 2 a paginii de test. 

La afișarea paginii, apar parametrii configurați în meniul de configurare a testului din fila automată. 

Parametrii configurați permit accesul rapid la testul folosit cel mai des, pentru evitarea oricărei 

manevre inutile. 

 

Tip de test: alegere între Normal și Hughson Westlake  
Tip de sunet: alegere între Continuu și Pulsat 
Scenariu: alegere între Scenariu de tip standard, aleatoriu și toate scenariile create. 
Pornire frecv. : Pornirea secvenței de test cu această frecvență nu este valabilă decât pentru 
scenariile preprogramate (tip standard și aleatoriu) 
Pornire niveluri: Nivel sonor de pornire pentru fiecare din frecvențe (nu este valabilă decât pentru 
scenariile preprogramate) 
Lateral: alegere între cele 2 urechi (valabil pentru testele preprogramate). 
 

Odată configurați acești parametri, se poate lansa testul apăsând pe tasta „Lansare Test”. 

În dreapta jos se afișează cronologia testelor care vor fi aplicate, cu un mic cursor care indică unde vă 

situați în avansarea testului. 

 

În această cronogramă se regăsește secvența unui test. În exemplul de mai sus, acesta corespunde 

unui test preprogramat numit „standard”.  
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Secvență tip a unui test automat standard: 
1khz  1.5kHz 2kHz 3KHz 4kHz 6kHz 8kHz 1kHz 750Hz 500Hz 250Hz 125Hz 

În funcție de frecvența de pornire, începutul secvenței se deplasează pe frecvența menționată. 

Pentru fiecare frecvență fiecare din cele 2 urechi sunt testate una după cealaltă. 

În cazul unui scenariu aleatoriu, toate frecvențele de mai sus sunt amestecate, singura frecvență 

identică fiind cea de pornire cu latura. 

Frecvențele testate sunt cele configurate în meniul „Configurarea testului” fila „Teste automate de 

tip standard sau aleatoriu”. 

Când testul s-a terminat, pe ecran apare un mesaj prin care vi se cere înregistrarea testului, în cazul 

în care configurarea generală este pe înregistrare manuală, iar în caz contrar un mesaj vă informează 

că testul este terminat. 

Pe durata testului, puteți face o pauză apăsând pe tasta Pauză. 

 

Puteți, de asemenea, opri complet testul în acel moment precis. Înregistrarea trebuie să se facă în 

mod manual prin apăsarea pe tasta „Înregistrare.”  

Puteți, de asemenea, reseta testul de la început apăsând pe tasta reinițializare. Atenție, în acest caz, 

testul în curs este pierdut și nu apare niciun mesaj de avertisment. 

Pentru a relua testul, este suficient să apăsați pe tasta „Reluare”. Nivelul sonor care era în curs în 

momentul pauzei este emis din nou. 
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Test manual 

 

Nu este necesară nicio configurare pentru începerea unui test manual, selectarea tipului de sunet 

continuu sau pulsat se poate face în orice moment. 

 

După lansarea testului manual, panoul de control devine activ. 

 

 

 

 

Există 3 metode de comandă a unui test manual: 
- Prin intermediul panoului de control (mai sus) 
- Prin intermediul tastaturii (prin comenzile rapide menționate la configurarea testelor 

manuale) 
- Prin intermediul mouse-ului făcând clic direct pe audiogramă 

Comenzile cu ajutorul mouse-ului și al tastaturii se pot dezactiva de la configurarea testului. 

Tip de sunet: 

Continuu sau pulsat 

Control frecvență 

Control ureche 

Control nivel 

sonor 

Emiterea 

sunetului 

Tastă pauză 
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În timpul testelor 

 

Sunt disponibili mai mulți indicatori: 

Panoul nr.6 (consultați pagina Testele audiometrice ): starea audiometrului  

Dacă nu este generat niciun sunet și audiometrul nu reacționează, panoul apare astfel 

 

 

 

 

Dacă butonul de răspuns pacient este apăsat (în timpul sau în afara testului), panoul va arăta astfel. 

 

 

 

La emiterea sunetului, în locul pictogramei cu un difuzor apare o imagine animată. 

 

 

Dacă butonul de răspuns pacient este apăsat înainte de emiterea sunetului, se afișează un simbol 

„atenție”. 

 

Exemplu de răspuns normal pe care îl putem lua în considerare. 

 

 

 

În mod manual, trebuie să așteptăm eliberarea butonului (panoul devine gri) pentru a trece la testul 

următor. 

În mod automat, software-ul 600M așteaptă eliberarea butonului de răspuns pacient. 

Niciun sunet în curs 

Butonul de răspuns 

pacient nu este apăsat 

Niciun timp de răspuns pacient disponibil 

Butonul de răspuns pacient este apăsat 

Sunet în curs 

Timp de răspuns din partea pacientului 

Simbol 

„atenție” 
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Bara de stare nr.11 (în josul paginii): 

 

 

 

 

Starea audiometrului se schimbă în funcție de secvența actuală 

 

 Interval suplimentar de timp acordat de configurare 

 Interval de pauză înainte de intervalul următor de timp 

 Așteaptă ca pacientul să elibereze butonul de răspuns pacient 

 

În mod manual, un istoric al rezultatelor testelor se afișează în partea dreapta jos, reluând cuplurile 

frecvență și nivel sonor, precum și intervalul de răspuns al pacientului. 

 

Operator în curs de 

intervenție Audiometru conectat în prezent 

Starea audiometrului 
În alb dacă totul este normal 
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Diagnostic „normal” 

 

Primul sunet pentru frecvență este emis.  

Dacă nu există răspuns, nivelul sonor se mărește, până ce sunetul este auzit de pacient.  Acest nivel 

sonor de audiție este reținut, și se trece la testul următor. 

Dacă s-a răspuns la primul sunet, nivelul este micșorat treptat până ce pacientul nu aude sunetul. 

Nivelul ultimului sunet auzit va fi cel reținut. 

 

Diagnostic după metoda „Hughson Westlake”. 

 

Metoda de depistare reia algoritmul de mai jos. Aceasta constă în reținerea ca prag de audiție a 

nivelului sonor la care pacientul a răspuns de două ori din ultimele trei răspunsuri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descreșterea și creșterea treptate sunt implicit de -10dB și respectiv de +5dB. 

Da  

Nu  Nu  

Da  Da  

Nu  

Da  Nu  

Gestionare 
Hughson – 
Westlake  

Răspuns 

OK  

Aceeași Frecv. 
dB + 5 dB  

Limita sup. 
atinsă  

Valoarea dB 
reținută  

Frecv. 
următoare 
dB inițial  

Aceeași Frecv. 
dB – 10 dB  

Limita inf. 
atinsă  

2 răspunsuri 
identice   din 

ultimele 3 teste  
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Dezinstalarea software-ului 600M 

 

Închideți software-ul 600M. 

Deschideți panoul de configurare (Meniul Start-Demarare) 

Utilizați meniul de dezinstalare a programelor și selectați programul pe care doriți să îl dezinstalați: 

600M Software 

Validați mesajele. 

Software-ul este dezinstalat. 

Unele fișiere nu sunt șterse, acestea trebuie șterse manual cu ajutorul unui explorator Windows. Este 

vorba, între altele, de fișiere tip jurnal (*.log), directorul „old” aferent bazelor de date, și ultimele 

fișiere PDF (reportxx.pdf) utilizate pentru ultimele printări/înregistrări. 
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4. Caracteristici tehnice 
 

Generalități: Audiometru tonal de tip 4 conform standardului EN 60645-1:2017 
 Conducție aeriană 

Clasificare: Clasa B -Grupa 1 (EN 60601-1) 

  Siguranță electrică: 

Tip B. 
 
Niveluri sonore maxime (HLdB): 
 

Hz 125 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000 

dB 70 90 100 100 100 100 100 100 90 90 90 

Nivelurile sunt exprimate pe scara sonoră HLdB (hear level). Este vorba de o curbă, denumită curbă 

compensată, în care valoarea „0 dB“ a fiecărei frecvențe corespunde pragului minim de audiție al unei 

persoane normale din punct de vedere otologic (definiția conform standardului EN-60645-1). Nivelurile sunt 

reglabile prin trepte de 5dB. 

Alimentare: Direct prin portul USB (cablu furnizat cu lungimea de 1 m) 
 5V +/- 0,25V 

Conexiune la computer: Conector USB 

Ieșiri audio: Cu mufă jack stereo de 3,5 mm pentu cască standard  

Cu mufă jack două mono de 6,35 mm pentru cască audiometrice de 

înaltă performanță 

Presiunea de contact: Cască standard : 10N +/-2 N 
 Cască audiometrice de înaltă performanță: 8.8N +/- 0.5N 

Prezentarea sunetului: Sunet sinusoidal pur controlat digital. 
 Selectarea căii (stânga/dreapta) prin interfața software-ului de pe PC. 

Calibrare: Calibrare individuală pe un banc specific de calibrare prin conducere 

aeriană. (conform standardului ISO 389-1) 

Condiții ambientale: Temperatură de depozitare: între -10° și 60° C 
 Temperatură de utilizare: între 15° și 35° C 
 Higrometrie: între 30% și 90% valori relative 
 Presiune atmosferică: între 98kPa și 104 kPa 

Răspuns pacient: Conexiune mobilă prin mufa jack cu diametru de 3,5 
 Lungimea cablului: 1m20 

Izolație electrică: 4000 V conform EN 60601-1 (USB/Cască) 

Aducerea la temperatura de utilizare: Sub 5 secunde 

Indicator de funcționare: Led albastru 

Dimensiuni: 150 x 92 x 29 mm (cutie audiometrică) 
 L= 310 - l=280 - H=100 mm (valiză completă) 

Greutate: aproximativ 1,5Kg  (valiză completă) 
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5. Specificații prevăzute în regulamente 

Medii de utilizare 
Utilizare în instituții de îngrijiri medicale profesionale (cabinet medical) sau într-un mediu de 

îngrijiri la domiciliu (școli – birou - …) 

Marcare CE 
Electronica Technologies este certificată pentru marcajul CE medical de către G-MED 

(Franța). 

 

Trasabilitatea produsului 
Aparat proiectat și fabricat în Franța de către societatea: 

Electronica Technologies  

ZA de la Tour 

03200 ABREST  

Primul marcaj CE 0459 obținut în 2014. 

6. Compatibilitate electromagnetică 
În cazuri excepționale, dacă audiometrul este expus unor descărcări puternice de electricitate 

statică sau dacă este expus unui mediu electromagnetic prea intens, este posibil ca acesta să 

înceteze să funcționeze și să nu mai fie în măsură să genereze sunetele pentru care a fost 

proiectat. Această anomalie nu afectează în niciun caz nivelul de bază de siguranță. Starea 

respectivă se va concretiza prin absența totală de reacție (nu mai există comunicare cu PC-ul, nu 

se generează niciun sunet). Dacă se întâmplă acest lucru, este suficient să debranșați cablul USB 

câteva secunde, apoi să rebranșați cablul USB. 

Dacă problema persistă, vă rugăm să contactați Distribuitorul/Furnizorul dumneavoastră. 

Avertisment 
Utilizarea acestui dispozitiv în apropierea altor dispozitive sau pe alte dispozitive trebuie 
evitată deoarece poate provoca o defecțiune. Dacă această utilizare este necesară, acest 
dispozitiv sau alte dispozitive trebuie respectate pentru a verifica funcționarea normală. 
 

Avertisment 
Utilizarea accesoriilor, traductoarelor și cablurilor, altele decât cele furnizate de producătorul 

acestui dispozitiv, poate provoca creșterea emisiilor electromagnetice sau scăderea 

imunității acestui dispozitiv și poate duce la o funcționare necorespunzătoare 

Avertisment 
Nu este recomandată utilizarea stațiilor de comunicații portabile RF (inclusiv a elementelor 

periferice cum ar cabluri de antenă și antene externe) la mai puțin de 30 cm de orice parte a 

audiometrului 600M, inclusiv a cablurilor specificate sau furnizate de producător. În caz 

contrar, performanțele acestor aparate pot fi afectate. 
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7. Precauții de utilizare 
 

Audiometrul de 600M trebuie așezat pe o masă în așa fel încât să fie stabil și să nu cadă susceptibil 

de a deteriora dispozitivul sau ar putea afecta funcționarea acestuia.  Dacă nu este utilizat pe o 

perioadă mare, acesta trebuie păstrat în trusa aferentă. 

Aparatul este proiectat pentru a funcționa exclusiv cu accesoriile livrate (cască, buton de răspuns 

pacient, cablu USB). Utilizarea altor accesorii, cu excepția celor furnizate odată cu aparatul sau 

distribuite de producător, poate duce la degradarea imunității electromagnetice și funcționarea 

incorectă a aparatului. 

Cu toate acestea, este permisă utilizarea unui cablu USB standard, care nu trebuie în niciun caz să 

depășească 2 metri. 

Audiometrul 600M este setat să funcționeze cu casca din trusă, iar utilizarea altei căști (chiar cu 

referință identică) ar risca să denatureze măsurile (ultimele 4 cifre din numărul de serie aferent căștii 

și din cel aferent audiometrului sunt identice). 

Aveți grijă să nu folosiți decât valori de intensitate a stimulării acceptabile pentru pacient. 

Între fiecare pacient, se recomandă verificarea stării suprafeței zonei de susținere a căștii pe pacient, 

astfel încât să nu aibă nicio rugozitate care ar putea deranja pacientul.  Se recomandă, de asemenea, 

curățarea acestei zone pentru evitarea oricărei contaminări (produse recomandate: șervețele 

Linget’Anios, Biohit Proline Biocontrol sau orice produs echivalent) luându-se precauțiile necesare 

pentru evitarea penetrării lichidului în interiorul căștii. 

Audiometrul 600-M trebuie utilizat exclusiv într-o incintă uscată și aerisită, niciun lichid nu trebuie să 

intre în interiorul accesoriilor (carcasă, cască, unitate de alimentare și cablu de răspuns pacient). 

La finalul ciclului de viață, audiometrul 600-M  nu trebuie aruncat la gunoi. Acesta 

trebuie returnat la furnizor care se va ocupa de eliminarea sa 

 

Acest audiometru este destinat depistării efectuate de un medic, o asistentă medicală sau de un alt 

profesionist din domeniul medical.  Acesta nu poate, în niciun caz, înlocui un diagnostic care poate fi 

efectuat de un medic specialist. Operatorul trebuie să aibă cunoștințele necesare pentru exploatarea 

și interpretarea rezultatelor. În caz contrar, este recomandat să contactați furnizorul audiometrului 

sau o instituție care organizează cursuri de instruire, pentru a vă ameliora competențele în 

audiometrie 

Operatorul trebuie să se asigure că pacientul este capabil să asimileze instrucțiunile date acestuia, 

înainte de a efectua testul audiometric și de a le pune în aplicare, ținând cont de nivelul său de 

înțelegere (vârstă, capacitate intelectuală,. .). 
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Trebuie verificat ca aparatul sau aceesoriile aferente să nu prezinte urme de loviri sau de degradare 

de orice fel, care pot avea ca urmare o funcționare defectuoasă .  

Pentru obținerea unor rezultate corecte, pacientul trebuie instalat într-o sală în care zgomotul 

ambiant este foarte slab (sub 35dB). 

Pentru a elimina orice ambiguitate în ceea ce privește consistența răspunsului pacientului, se 
recomandă efectuarea aceluiași test de mai multe ori pe frecvențe / niveluri reprezentative. Aceste 
dispoziții acoperă, de asemenea, perturbările de funcționare rezultate din perturbări 
 

Casca trebuie reglată în funcție de morfologia pacientului, astfel încât să se fixeze perfect pe cap. 

Trebuie respectate referințele pentru latura stângă și dreaptă a căștii. Dacă este cazul, pacienții 

trebuie să își scoată ochelarii. 

Pacientul trebuie să fie informat despre cum să răspundă, adică prin apăsarea butonului de răspuns 
al pacientului. (Se va face un test inițial cu butonul pentru a se asigura că acesta funcționează corect). 
Pentru determinarea optimă a pragurilor, pacientul trebuie familiarizat cu sunetul emis de 
audiometru. 
 

Înainte de orice instalare a ansamblului PC-audiometru, operatorul trebuie să verifice funcționarea 

audiometrului (în special pentru a verifica branșarea corectă a elementelor de conectare). 

Pentru a se evita orice zgomot parazit pe durata desfășurării unui test, se preconizează utilizarea unui 

PC cu mouse silențios sau cu TouchPAD. 

Ca în cazul oricărui software, se recomandă luarea măsurilor necesare pentru crearea de copii de 

rezervă a fișierelor și a bazei de date (a se vedea paragraful „Configurare generală” 
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8. Carcasa cu audiometrul: 

Racorduri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În momentul branșării căștii la carcasa audiometrului, casca nu trebuie să se afle pe capul 

pacientului. 

 

Semnale luminoase 
 
În partea din față, un semnal luminos indică starea conexiunii la PC. 

Acesta indică 3 stări diferite: 
- Mod Veghe: software-ul 600M nu este lansat. 
- Mod Activ: software-ul este în curs de rulare, dar nu în mod test. 
- Mod Test: un test este în curs de desfășurare. 

 

Mod Veghe: Semnal luminos stins timp de 7,5 secunde, aprins timp de 0,25 secunde 
Mod Activ: Semnal luminos stins timp de 3,5 secunde, aprins timp de 2 secunde 
Mod Test: Semnal luminos stins timp de 0,1 secunde, aprins timp de 7,5 secunde 

 

 

 

Branșarea căștii 

Branșarea butonului răspuns pacient 

Cablu marcat cu manșon verde Conexiune USB la PC 

În partea de sus, model cu mufă jack stereo de 3,5 mm (cască standard) 
În partea de jos, model cu mufă dublă jack mono de 6,35 mm (cască de înaltă 
performanță) 
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Simboluri 
 
Semnificația simbolurilor de pe eticheta aflată pe carcasă este următoarea: 

 
Consultați instrucțiunile de utilizare 
 
 
 
 
Echipament electronic, trebuie eliminat selectiv în mod corespunzător 
 
 
 
 
Aparat de tip B (EN60601-1) 
 
 
Numele și adresa producătorului 

 
 

9. Incidente de funcționare 
 

Defecțiune constatată Ce trebuie să fac? 

Ledul albastru nu se aprinde.  În mod veghe, acesta se aprinde pe o durată scurtă, 
verificați dacă încă nu s-a aprins după 10 secunde 

 Verificați branșarea corectă a cablului USB între PC și 
audiometru 

 Verificați funcționarea corectă a PC-ului 

Nu se poate efectua testul, tastele rămân gri  Verificați branșarea corectă între PC și audiometru 
 

Tastele de lansare test rămân gri  Niciun audiometru nu este conectat 
 Cablul USB este defect, trebuie înlocuit 
 Este conectat un audiometru diferit 
 Debranșați, apoi branșați din nou audiometrul 

Software-ul indică „ Checksum Error” înainte de 

a lansa un test 

 Debranșați, apoi branșați din nou audiometrul  

Dacă nu se aude sunetul în cască  Verificația conexiunea corectă 
 Verificați dacă nivelul este suficient de ridicat pentru a fi 

auzit. 

Tasta de răspuns pacient nu funcționează  Verificați dacă elementul de conexiune este branșat 
corect (borna din centru) 

Dacă sunetul în cască este incoerent (prea tare, 
aleatoriu, etc.) 

 Consultați serviciile post-vânzare 

Suprafața de sprijin cască/pacient este 
deteriorată: 

 Planificați schimbarea pernuțelor de protecție 

Opțiunea de printare nu funcționează  Instalați Acrobat Reader sau un program echivalent 

Dacă defecțiunea persistă, consultați serviciile post-vânzare ale distribuitorului 
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10. Întreținere 
 

Aparatul nu trebuie deschis. Nicio intervenție nu poate fi realizată de personalul care nu este 

autorizat în acest sens de producător. 

Se recomandă efectuarea testelor de funcționare corectă ( a se vedea standardul ISO 8253-1 pentru 

consultarea tuturor modurilor de testare): 

• Control de rutină și teste subiective cu cască în fiecare săptămână și / sau înainte de utilizare 

• Calibrarea de către producător la fiecare 3 ani. 

Dispozitivul poate fi curățat cu o cârpă moale, umedă, eventual umezită cu apă cu săpun, luând 

măsurile de precauție necesare pentru a preveni pătrunderea lichidului în interiorul dispozitivului. 

11. Garanție 
 

Vă mulțumim că ați ales audiometrul 600M. În cazul în care aveți nevoie să utilizați garanția, vă 
rugăm să consultați următoarele termene: 

- Electronica Technologies garantează funcționarea corectă a acestui echipament pe durata perioadei 
de garanție. Dacă echipamentul sau accesoriile vândute odată cu audiometrul se dovedesc defecte 
pe durata perioadei de garanție, repararea echipamentului este asigurată gratuit de Electronica 
Technologies. Produsul nu trebuie modificat sau utilizat în alte scopuri decât cele prevăzute în aceste 
instrucțiuni. Orice intervenție sau utilizare diferită ar elibera în totalitate responsabilitatea 
producătorului. 

- Această garanție este valabilă timp de 3 ANI de la data achiziționării audiometrului.  

- Taxele de expediere și retur ale echipamentului sunt plătite de client.  

- Nu sunt garantate: 
 - Calibrare periodică 
 - Înlocuirea pieselor în caz de uzură normală. 
 - Defectele apărute ca urmare a modificărilor efectuate de utilizator. 
 

- Serviciul aferent garanției nu este asigurat dacă deteriorările sau defectele sunt produse: 
 - Orice utilizare necorespunzătoare, utilizare excesivă, manipulare sau utilizare a 
audiometrului în contradicție cu manualul de utilizare. 
 - Ca urmare a oricărei reparații efectuate de un agent care nu este autorizat în acest sens de 
societatea producătoare a audiometrului. 
 - Ca urmare a oricărei utilizări a unor piese incompatibile cu audiometrul (Cască, etc.) 

Pentru o utilizare optimă a audiometrului, se recomandă clientului să citească manualul de față cu 
atenție. 


