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1 Opis urządzenia

Urządzenie  AudiTest  wykorzystuje  przewodnictwo  powietrzne  do  diagnozowania
ubytków słuchu. Dźwięk jest emitowany przez głośniki w słuchawkach noszonych przez
pacjenta.
Operator  może  ustawić  częstotliwość,  poziom głośności,  tryb  bodźców oraz  lewą  lub
prawą stronę dla dostarczania tonów. 
To niezależne urządzenie przenośne zasilane jest dwiema bateriami 1,5 V.
Jest to audiometr typu 4, wykorzystujący tonowe przewodnictwo powietrzne.

2 Zawartość opakowania

Urządzenie jest dostarczane w zestawie zawierającym:
 Panel obsługowy audiometru
 Zestaw słuchawkowy (z 3-metrowym przewodem)
 Dwie baterie 1,5 V

Instrukcja obsługi i konserwacji jest dołączona do urządzenia.

3 Sprawdzanie stanu i zawartości opakowania

Przy  odbiorze  sprzętu  należy  sprawdzić  stan  i  zawartość  zestawu  i  upewnić  się,  że
urządzenie AudiTest i jego akcesoria są w dobrym stanie technicznym.
W  razie  stwierdzenia  jakichkolwiek  problemów,  zestaw  należy  zwrócić  sprzedawcy.
Oryginalne  opakowanie  należy  zachować  w  celu  zabezpieczenia  urządzenia  podczas
transportu.
W  razie  wystąpienia  konieczności  zwrócenia  urządzenia,  należy  załączyć  dołączony
arkusz zwrotny, po jego uprzednim i należytym wypełnieniu; pozwoli to uprościć proces
rozwiązywania problemów. 
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4 Cechy funkcjonalne

4.1 Panel przedni

1: Ekran LCD
2: Przycisk zmniejszania częstotliwości
3: Przycisk zwiększania częstotliwości i uruchamiania
4: Przycisk zmniejszania poziomu głośności
5: Przycisk zwiększania poziomu głośności
6: Przycisk lewego głośnika słuchawek
7: Przycisk prawego głośnika słuchawek 
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4.2 Panel górny

8: Złącze gniazda słuchawkowego

4.3 Panel tylny

9: Pokrywa komory baterii
10: Etykieta identyfikacyjna
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4.4 Sposób korzystania z audiometru

 Podłączyć słuchawki do gniazda 8.
 Nacisnąć przycisk 3. Na ekranie 1 wyświetlone zostanie wskazanie „1000 Hz” i „20 dB”

— są to domyślne wartości ustawień audiometru.
 Użyć przycisków 2 i 3, aby ustawić częstotliwość.
 Użyć przycisków 4 i 5, aby ustawić poziom głośności. (Gdy audiometr osiągnie poziom

100  dB,  na  wyświetlaczu  wyświetlone  zostanie  wskazanie  "!  +100  dB”  —  jest  to
ostrzeżenie, że wysokie natężenie dźwięku może powodować dyskomfort pacjenta).

 Użyć przycisku  6  lub  7,  aby rozpocząć  emisję  dźwięku.  Po  naciśnięciu  przycisku  na
ekranie LCD wyświetlony zostanie piktogram, który wskazuje, po której stronie słyszalny
jest sygnał dźwiękowy.

 Aby przejść z dźwięku ciągłego na dźwięk pulsujący i odwrotnie, nacisnąć i przytrzymać
jednocześnie przyciski 2, 3 i 4. W trybie „pulsacyjnym” na ekranie LCD wyświetlany jest
specjalny piktogram.

 Jeśli urządzenie pozostanie bezczynne przez 1,5 minuty, wyłączy się automatycznie celem
oszczędzania energii.

 W przypadku rozładowania baterii u góry i po prawej stronie ekranu wyświetlony zostanie
piktogram. Oznacza to, że należy je wymienić.

 W tym celu otworzyć tylną pokrywę komory baterii. Pamiętać o biegunowości — patrz
oznaczenia w komorze. Stosować dobrej jakości baterie alkaliczne 1,5 V.

5 Procedury obsługowe

Operator musi być pracownikiem służby zdrowia, który zna podstawy niezbędne do 
działania i interpretacji wyników testów.
W przeciwnym razie zalecamy kontakt z dystrybutorem audiometru lub centrum 
szkoleniowym w celu dokładnego zapoznania się z zagadnieniami z zakresu audiometrii.

5.1 Warunki otoczenia w czasie testu
Aby  zapewnić  optymalną  wydajność,  pacjent  musi  przebywać  w  pomieszczeniu,  w
którym poziom hałasu otoczenia jest bardzo niski (tj. poniżej 20 dB).
Zestaw słuchawkowy należy wyregulować tak, aby pasował do głowy pacjenta i możliwie
najlepiej przylegał. Upewnić się, że zestaw słuchawkowy jest wyposażony w lewy (L) i
prawy (R) głośnik słuchawek; umieścić je prawidłowo.
Pacjenci noszący okulary powinni je zdjąć na czas badania.

5.2 Metoda określania progów słyszenia
Tylko operator może korzystać z panelu obsługowego audiometru.
Należy  rozpocząć  od  objaśnienia  sposobu,  w  jaki  pacjent  ma  sygnalizować  —  tzn.
podnosić rękę po tej stronie, po której słyszy dźwięk.
Optymalne określenie progu zależy od tego, czy pacjent został zaznajomiony z sygnałem
audiometru.
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Procedura: 
 Wyemitować dźwięk na poziomie 40 dB (rozpoczynając od 1000 Hz).
 Redukować stopniowo ton, aż do momentu, w którym pacjent przestanie go słyszeć

i zanotować tą wartość.
 Jeśli poziom 40 dB jest zbyt niski jako punkt początkowy, zwiększać ton w krokach

co 10 dB, aż pacjent usłyszy sygnał.
 Zredukować  poziomu  dźwięku,  aby  odnaleźć  próg  zapoznawczy  i  odczytać  tę

wartość.

Określenie progu słyszenia:
 Wyemitować  dźwięk  o  10  dB  niższy  od  poziomu  określonego  na  etapie

zapoznawania  się  z produktem. Jeśli  pacjent  nie  słyszy sygnału,  zwiększać jego
poziom o 5 dB, aż do momentu, gdy pacjent usłyszy dźwięk. 

 Powtórzyć sekwencję kilka razy (2 lub 3), aby określić próg słyszenia pacjenta.

6 Skale akustyczne

W 1937 r. przyjęte na całym świecie normy akustyczne posłużyły do ustanowienia skali
pomiaru  ciśnienia  akustycznego  jako  logarytmicznej  jednostki  wyrażonej  w  dB
(decybelach). Miara referencyjna 0 dB została jednocześnie ustalona na poziomie 20 µPa
przy  częstotliwości  1000  Hz,  która  znajduje  się  tuż  poniżej  bezwzględnego  progu
słyszenia u ludzi. Skala, określana mianem SPL (ang. Sound Pressure Level — poziom
ciśnienia  akustycznego),  jest  używana  w  akustyce  i  sonometrii;  jest  także  szeroko
rozpowszechniona w północnoamerykańskich ośrodkach audiologicznych. 

Jednak  jedną  ze  szczególnych  cech  ludzkiego  ucha  —  które  jest  niezwykle  czułym
narządem — jest to, iż selektywnie wychwytuje dźwięki lepiej w zakresie 1000–3000 Hz
niż na poziomie 125 Hz lub 8000 Hz.

Badanie  statystyczne  przeprowadzone  na  próbie  osób  z  „poprawną  wrażliwością
słuchową”  pozwoliło  zdefiniować  i  scharakteryzować  progi  percepcji,  które
podsumowano w tabeli poniżej:

Częstotliwości
emitowane, w Hz

125 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000

Wartość progowa
słyszenia, w dB

45 27 13,5 10 7,5 7,5 9 11,5 12 16 15,5

W związku z tym skala została dostosowana w celu skorygowania tego współczynnika,
przy użyciu tej samej jednostki, ale z różnymi poziomami odniesienia utworzonymi dla
każdej  częstotliwości.  Jest  ona  określana  mianem HL (ang.  Hearing Level  — poziom
słyszenia), chociaż czasami określana jest jako krzywa skompensowana. Jest to jednostka
wykorzystywana  przez  zdecydowaną  większość  zachodnioeuropejskich  ośrodków
audiometrycznych.  Jest  łatwiejsza  w  stosowaniu,  ponieważ  próg  czułości  jest  zawsze
indeksowany do 0 dB niezależnie od częstotliwości.
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7 Dane techniczne

7.1 Częstotliwość tonów i moc wyjściowa

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

(HLdB)
-10

Maks.
(HLdB)

70 90 100 90

Wartości  poziomu  dźwięku  wyrażone  są  w  jednostce  HLdB,  tj.  poziom  hałasu  w
decybelach. Jest to tzw. krzywa skompensowana, gdzie „0 dB” dla każdej z częstotliwości
odpowiada  minimalnemu  progowi  słyszenia  u  osoby  zdrowej  otologicznie  (definicja
zgodnie z normą EN 60645-1). Wartości poziomu dźwięku można regulować w krokach
co 5 dB.

7.2 Emisja tonu
Cyfrowo sterowany czysty ton sinusoidalny, ciągły lub impulsowy.
Wybór lewego/prawego kanału bocznego za pomocą cichych przycisków.

7.3 Moc dźwięku
Gniazdo stereo 3,5 mm

7.4 Zasilanie elektryczne 
Typ baterii: 2 baterie alkaliczne 1,5 V — AA/LR6.
Żywotność: około 10 godzin w przypadku profesjonalnych baterii alkalicznych i w
normalnych warunkach użytkowania.
Jeśli audiometr nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.
Piktogram wskazuje „niski poziom naładowania baterii” przy wartości poniżej 2,38
V.

7.5 Kalibracja 
Tylko przez przewodnictwo powietrzne zgodnie z normą ISO 389-1.

7.6 Inne funkcje
Wytrzymały, sztywny panel sterowania.
Uruchamianie przyciskiem na panelu przednim.
Możliwość użytkowania (emisja dźwięku przez słuchawki): minimum 3 sekundy po
włączeniu.
Automatyczne wyłączanie po upływie 1,5 minuty bezczynności.

7.7 Warunki otoczenia w czasie testu
Temperatura przechowywania: -10°C do 60°C (14°F do 140°F)
Temperatura robocza: 15°C do 35°C (59°F do 95°F)
Wilgotność względna: od 30% do 90% 
Ciśnienie powietrza: 98 kPa do 104 kPa 
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7.8 Zgodność z normami
Firma Electronica Technologies uzyskała świadectwo oznakowania medycznego 
CE nadane przez Organism LNE/G-MED (Francja).

7.9 Wymiary
Skrzynka audiometryczna:

dł.=122 x szer.=79 x wys.=33 mm (4,80” x 3,11” x 1,30”)
Masa: 150 g (0,33 lb)

Kompletny zestaw:
Masa: 600 g (1,32 lb)

7.10 Pochodzenie produktu
Urządzenie zaprojektowane i wytworzone we Francji przez:
ELECTRONICA Technologies, ZA de la Tour, 03200 Abrest 
Pierwsze oznakowanie CE 0459 uzyskane w 2014 r.

7.11 Klasyfikacja
Audiometr tonowy typu 4.
Bezpieczeństwo elektryczne:  wewnętrzne źródło energii elektrycznej w postaci 2 
baterii alkalicznych 1,5 V.

Typ B.

7.12 Kompatybilność elektromagnetyczna

Wytyczne i deklaracja produkcji — emisja elektromagnetyczna

Audiometer AudiTest jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym 
określonym poniżej. Klient lub użytkownik audiometru AudiTest powinien zagwarantować, że jest on 
używany w takim środowisku.

Badanie emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Emisje na częstotliwości 
radiowej

CISPR 11

Grupa 1

Audiometry AudiTest wykorzystują energię radiową tylko
w obrębie swoich wewnętrznych funkcji.
Dlatego też jego emisje na częstotliwości radiowej mają 
bardzo małą wartość i nie jest prawdopodobne, aby 
powodowały jakiekolwiek zakłócenia w znajdującym się 
w pobliżu sprzęcie elektronicznym.

Emisje na częstotliwości 
radiowej

CISPR 11

Klasa B

Audiometry AudiTest nadają się do stosowania we 
wszystkich placówkach — wyłączając z tego 
pomieszczenia domowe — oraz tych bezpośrednio 
przyłączonych do publicznej sieci zasilania niskiego 
napięcia, zasilającej budynki domowe i użytkowe.

Emisje harmoniczne

IEC 61000-3-2
Nie dotyczy

Fluktuacyjne/migotliwe
emisje

Nie dotyczy
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IEC 61000-3-3-3

Wytyczne i deklaracja produkcji — emisja elektromagnetyczna

Audiometer AudiTest jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub 
użytkownik audiometru AudiTest powinien zagwarantować, że jest on używany w takim środowisku.

Badanie odporności
IEC 60601

Poziom testowy
Poziom zgodności

Środowisko elektromagnetyczne —
wytyczne

Wyładowanie 
elektrostatyczne 
(ESD)

IEC61000-4-2

 styk: ±6 kV

powietrze: ±8 kV

styk: ±6 kV

powietrze: ±8 kV

Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub wyłożone płytkami 
ceramicznymi. Jeśli podłogi są pokryte 
materiałem syntetycznym, wilgotność 
względna powinna wynosić co najmniej 
30%.

Elektryczny 
krótki/przejściowy 
impuls

IEC 61000-4-5

±2 kV dla linii 
zasilających

±1 kV dla linii 
wejściowych/wyjściowych

Nie dotyczy

±1 kV dla linii 
wejściowych/wyjściowych

Jakość zasilania sieciowego powinna być
taka sama jak w typowym środowisku 
komercyjnym lub szpitalnym

Przepięcie

IEC 61000-4-5

tryb różnicowy: ±1 kV

tryb wspólny: ±2 kV
Nie dotyczy

Jakość zasilania sieciowego powinna być
taka sama jak w typowym środowisku 
komercyjnym lub szpitalnym

Przysiady napięcia, 
krótkie przerwy i 
wahania napięcia na 
liniach wejściowych 
zasilających

IEC 61000-4-11

<5% UT
(>95% spadek UT) dla 0,5
cyklu

40% UT
(60% spadek UT)
dla 5 cykli

70% UT
(30% spadek UT)
dla 25 cykli

<5% UT
(>95% spadek UT)

przez 5 s

Nie dotyczy

Jakość zasilania sieciowego powinna być
taka sama jak w typowym środowisku 
komercyjnym lub szpitalnym. Jeżeli 
użytkownik audiometru Audi Test 
wymaga ciągłej pracy podczas przerw w 
dostawie prądu z sieci elektrycznej, 
zaleca się, aby audiometr AudiTest był 
zasilany za pośrednictwem z zasilacza 
UPS lub bateriami.

Częstotliwość 
zasilania
(50/60 Hz)
Pole magnetyczne

IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Pola magnetyczne o częstotliwości 
zasilania powinny być na poziomie 
charakterystycznym dla typowej 
lokalizacji w typowym środowisku 
komercyjnym lub szpitalnym

UWAGA: UT jest napięciem sieci prądu zmiennego przed zastosowaniem poziomu testowego.
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Wytyczne i deklaracja produkcji — odporność elektromagnetyczna

Audiometer AudiTest jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. 
Klient lub użytkownik audiometru AudiTest powinien zagwarantować, że jest on używany w takim środowisku.

Badanie
odporności

IEC60601
Poziom
testowy

Poziom
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne — wytyczne

Przenośne i mobilne urządzenia łączności radiowej nie 
powinny być używane w pobliżu jakiejkolwiek części 
audiometru AudiTest, w tym przewodów, niż zalecana 
odległość separacji obliczona według równania stosowanego 
dla obliczenia częstotliwości nadajnika

Przewodnictwo 
na 
częstotliwościach
radiowych 

IEC 61000-4-6

3 Veff

150 kHz do 80
MHz

3 Veff

150 kHz do 
80 MHz

Zalecana odległość separacji 

Promieniowanie 
na 
częstotliwościach
radiowych 

IEC 61000-4-3

3 V/m

80 MHz do 
2,5 GHz

3 V/m

80 MHz do 
2,5 GHz

      80 MHz do 800 MHz

   800 Mhz do 2,5 GHz

Gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach 
(W) deklarowana przez producenta nadajnika, a d to zalecana 
odległość separacji w metrach (m).
Określone przez badanie pola elektromagnetycznego natężenie 
pola stałych nadajników radiowych „a” powinno być mniejsze 
niż poziom zgodności w każdym zakresie częstotliwości „b”. 
Zakłócenia mogą wystąpić w pobliżu urządzeń oznaczonych 
następującym symbolem:

UWAGA 1 Przy częstotliwościach 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację 
elektromagnetyczną ma wpływ absorpcja i odbicie od struktur, obiektów i ludzi.
a Nie można teoretycznie dokładnie przewidzieć natężenia pola elektromagnetycznego nadajników stałych, 

takich jak stacje bazowe dla telefonii (komórkowej/bezprzewodowej) i radiotelefonii, radiofonii amatorskiej, 
programów radiowych nadawanych na częstotliwościach AM i FM oraz transmisji telewizyjnych. Aby ocenić
środowisko elektromagnetyczne spowodowane przez stałe nadajniki radiowe, należy uwzględnić badanie pola
elektromagnetycznego. Jeżeli zmierzone natężenie pola w miejscu, w którym używany jest audiometr 
AudiTest, przekracza obowiązujący poziom zgodności dla emisji na częstotliwościach radiowych, audiometr 
AudiTest powinien być obserwowany w celu weryfikacji poprawności pracy. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości może zajść konieczność zastosowania dodatkowych środków, takich jak zmiana orientacji 
lub lokalizacji audiometru AudiTest.

b W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m.
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8 Konserwacja okresowa

Nigdy nie otwierać urządzenia. Nie ma powodu, aby ktokolwiek inny niż autoryzowany 
przez producenta technik przeprowadzał naprawy. Nie wolno modyfikować urządzenia, 
ani wykorzystywać go do celów innych niż określone w niniejszej instrukcji.

Zaleca  się  przeprowadzenie  kilku  testów roboczych  (aby  zapoznać  się  ze  wszystkimi
procedurami testowymi — patrz norma ISO 8253-1)

 Rutynowe kontrole i subiektywne testy co tydzień
 Co  3  lata:  kalibracja,  kompletna  kontrola  funkcjonalna,  weryfikacja  stanu

słuchawek i panelu sterowania
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9 Środki ostrożności podczas eksploatacji

Panel  sterowania  AudiTest  jest  w  pełni  powiązany  ze  słuchawkami  dostarczonymi  z
zestawem.  Użycie  jakiegokolwiek  innego  zestawu  słuchawkowego  może  zniekształcić
pomiary.  Zestaw  słuchawkowy  i  panel  sterowania  mają  dokładnie  takie  same  cztery
ostatnie cyfry numeru seryjnego.

Zawsze  upewnić  się,  że  testowane  są  tylko  dźwięki  o  natężeniu  na  poziomie
akceptowalnym dla pacjenta.

AudiTest  jest  urządzeniem przenośnym, które nie musi  być ustawiane na stole.  Można je
obsługiwać jedną ręką. Niemniej jednak zaleca się obsługę obiema rękami — nie tylko po to,
aby zapobiec jego upadkowi, który mógłby uszkodzić urządzenie lub zranić pacjenta — ale
także aby ułatwić korzystanie z panelu sterowania i kontrolowanie wskazań na ekranie LCD.

Zaleca  się  skontrolować  urządzenie  pod  kątem obecności  śladów uderzeń  lub  innych
uszkodzeń, które mogłyby powodować zakłócenia w działaniu. 

Zaleca się  także,  aby nie  używać audiometru,  jeśli  znajduje  się  on zbyt blisko innych
urządzeń  elektronicznych.  Jeżeli  jest  to  niemożliwe,  należy  skontrolować  poprawność
działania audiometru w takich warunkach.

Również korzystanie z bezprzewodowego sprzętu komunikacyjnego może mieć wpływ na
prawidłowe działanie audiometru. Informacje na temat minimalnych odległości od innych
urządzeń radiowych znajdują się w rozdziale „Dane techniczne”.

Przed  rozpoczęciem badania  nowego pacjenta  zaleca  się,  aby sprawdzić  powierzchnię
poduszek zestawu słuchawkowego i upewnić się,  że nie noszą one śladów uszkodzeń,
które mogłyby spowodować obrażenia. Powierzchnie te należy także wyczyścić w celu
uniknięcia zanieczyszczenia. Wśród zalecanych środków czyszczących znajdują się m.in.:
Linget'Anios, Biohit Proline Biocontrol lub inny podobny produkt.

Urządzenie AudiTest może być używane tylko w ciepłym i suchym otoczeniu. Żaden płyn
nie  powinien  przeniknąć  do  wnętrza  komponentów  urządzenia  (panelu  sterowania,
zestawu słuchawkowego).

Zużyte baterie należy przekazać do specjalnego punktu utylizacji baterii.

Audiometr jest przyrządem do badań przesiewowych przeznaczonym do stosowania przez
lekarzy, pielęgniarki i innych pracowników służby zdrowia. W żadnym wypadku wyniki 
testów prowadzonych za jego pomocą nie mogą mieć decydującego znaczenia względem 
diagnozy medycznej przeprowadzonej przez lekarza specjalistę.
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10 Znane problemy eksploatacyjne 

Audiometr nie włącza się: 
Sprawdź, czy baterie są prawidłowo umieszczone; jeśli tak, wymienić je na nowe.

Wyświetlony piktogram „niski poziom naładowania baterii”: 
Wymienić baterie na nowe.

Brak dźwięku w zestawie słuchawkowym: 
Sprawdzić, czy wtyk zestawu słuchawkowego jest prawidłowo podłączony do panelu 
sterowania audiometru i czy poziom dźwięku jest wystarczająco głośny, aby był 
słyszalny.
W razie pozytywnego potwierdzenia powyższych kwestii, wszystkie elementy zestawu 
należy zwrócić do punktu sprzedaży.

Dźwięk w słuchawkach nieodpowiedniej jakości (zbyt duża moc dźwięku, dźwięk 
nierównomierny itp.):
Wszystkie elementy zestawu należy zwrócić do punktu sprzedaży.

Powierzchnia styku zestawu słuchawkowego z pacjentem jest uszkodzona lub poduszki 
słuchawek wykazują oznaki zużycia: 
Wszystkie elementy zestawu należy zwrócić do punktu sprzedaży.

Ekran LCD jest w dużej mierze nieczytelny (ekran uszkodzony): 
Wszystkie elementy zestawu należy zwrócić do punktu sprzedaży.

Klawiatura nie działa prawidłowo: 
Wszystkie elementy zestawu należy zwrócić do punktu sprzedaży.

Opakowanie uszkodzone: 
Wszystkie elementy zestawu należy zwrócić do punktu sprzedaży.
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11 Gwarancja

Dziękujemy za zakup urządzenia AudiTest. W przypadku jakichkolwiek roszczeń z tytułu
gwarancji, prosimy o zapoznanie się z poniższymi warunkami:

-  Firma  Electronica  Technologies  gwarantuje,  że  urządzenie  to  będzie  wolne  od  wad
eksploatacyjnych  przez  cały  okres  gwarancyjny.  Jeżeli  w  którymś  momencie  okresu
gwarancyjnego  urządzenie  okaże  się  wadliwe,  zostanie  nieodpłatnie  naprawione  w
miejscu,  w  którym  audiometr  został  wyprodukowany.  Nieodpłatne  naprawy  będą
oferowane tylko wtedy, gdy w pełni i prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna została
wysłana do dystrybutora lub sprzedawcy.
Przesyłka zwrotna musi zawierać załączony „arkusz zwrotu”, wypełniony należycie. 
- Niniejsza gwarancja udzielana jest na okres 3 lat,  licząc od daty zakupu audiometru.
Koszty przesyłki zwrotnej ponosi klient.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- kontroli i czynności kalibracyjnych.
- wymiany części podlegających normalnemu zużyciu.
- wady spowodowane modyfikacjami dokonanymi przez użytkownika.

- Gwarancyjna usługa naprawcza nie obejmuje uszkodzeń lub wad, których przyczyną są:
-  niewłaściwe  użytkowanie,  nadużywanie,  nieprawidłowe  działanie  lub  warunki

użytkowania audiometru, które są sprzeczne z warunkami zawartymi w instrukcji obsługi.
-  wszelkie  naprawy wykonywane przez osoby nieupoważnione przez producenta

audiometru.
- stosowanie części zamiennych, które nie są kompatybilne z audiometrem.

  
Aby jak najlepiej wykorzystać ten audiometr, zaleca się, aby klient dokładnie przeczytał
niniejszą instrukcję obsługi. 
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12 Załączniki
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12.1 Arkusz zwrotny

ARKUSZ ZWROTNY 1/1

AudiTest

FIRMA: ______________________________________________________

ARES: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

KOD POCZTOWY: ___________________

TEL.: _____________________________

FAKS.: _____________________________

EMAIL: __________________________

OSOBA DO KONTAKTU: 
______________________________________________________________

Audiometr zwrócony z powodu:    Kontroli okresowej

  Naprawy 

Opis wady: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Urządzenie  musi  być  zwrócone  do  dystrybutora  lub  sprzedawcy detalicznego  w jego
oryginalnym opakowaniu z wszystkimi akcesoriami.

Numer seryjny: _________________
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12.2 Karta gwarancyjna

KARTA GWARANCYJNA

AUDIOMETER AudiTest

Szanowny Kliencie!

Aby skorzystać z gwarancji producenta audiometru, należy wypełnić kartę i odesłać ją do 
sprzedawcy na podany adres (na fakturze lub na liście wysyłkowej).

NAZWA i ADRES KLIENTA:

Data zakupu: (podana na liście wysyłkowej sprzedawcy)

Numer seryjny audiometru:

DYSTRYBUTOR/SPRZEDAWCA DETALICZNY
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12.3 Audiogram
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