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• Capacitate de redare la viteza normala sau viteza redusa la jumatate
• Usor de schimbat modurile de frecventa: standard, diafragma si banda extinsa
• Afisare ritm cardiac
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Urmatoarele simboluri sunt aplicabile acestui dispozitiv:

(English)

3M™ Littmann® Stetoscop electronic
Model 4100

• Atentie, consultati instructiunile de utilizare.
• Indica echipament tip B: Echipamentul asigura
protectie impotriva socurilor electrice si a
scurgerilor de curent.

Felicitari si va multumim pentru alegerea stetoscopului
electronic Model 4100, stetoscopul de noua generatie ce
ce ofera ultimele inovatii ale tehnologiei avansate de
ascultatie fiind acum prevazut cu tehnologie de reducere a
zgomotului ambiental (patentata) ce reduce cu pana la 75%
zgomotul din camera.

IPX4 • Protectie impotriva stropilor de lichid,

(numai capsula).

• Acest produs cat si ambalajul acestuia nu
contine cauciuc natural.
Fiecare stetoscop electronic Model 4100 are un numar de serie,
ce incepe cu literele "SN T".

Acest puternic stetoscop electronic de ultima generatie asigura
acustica superioara. Cu o amplificare de 18 ori mai mare
comparativ cu stetoscoapele traditionale, modelul 4100 este
special conceput pentru a inregistra sunetele corpului, greu de
auzit, fara a amplifica insa sunetele nedorite.

Indicatii
Stetoscopul electronic Littmann Model 4100 este conceput
numai pentru scopuri de diagnosticare medicala. Poate fi
folosit pentru ascultarea zgomotelor corpului greu de inregistrat,
precum si pentru ascultatie normala si filtrarea selectiva a frecventelor.
De asemenea, poate fi folosit pentru inregistrarea, redarea si receptionarea
de sunete ale corpului. Acest produs nu este conceput sau vandut
pentru utilizarea in alte scopuri decat cele mentionate.

Pentru ascultatia optima a inimii si plamanilor sunt disponibile
trei moduri de frecventa: clopot, diafragma si banda extinsa.
Modelul 4100 ofera functiuni de inregistrare, stocare si redare
folosind sase canale sonore separate. Redarea instanta este
disponibila la viteza normala si la viteza redusa la jumatate. In plus
acesta permite transmisia de date in infrarosu a inregistrarilor la
un alt model 4100, un PC IBM-compatibil, un Pocket PC sau un
Palm Pilot.

Precautie:
• Stetoscopul nu este conceput pentru utilizare in prezenta unui amestec
de anestezic inflamabil si aer sau oxigen sau protoxid de azot.
• Nerespectarea instructiunior de utilizare generala si a recomandarilor
de intretinere poate duce la deteriorarea dispozitivului sau chiar la
accidentarea utilizatorului. Deteriorarea poate provoca functionarea
defectuoasa a aparatului, incepand de la o usoara scadere a raspunsului
auditiv pana la completa defectare a aparatului.
• Redarea cu viteza redusa la jumatate are scop de referinta si nu trebuie
sa reprezinte singura baza pentru diagnoza.
• Este responsabilitatea clinicianului sa se asigure ca toate inregistrarile
si datele transmise corespund pacientului corespunzator, de la care
au fost inregistrate datele.
• Transmsia de sunete inregistrate catre computer se face numai
in scopul stocarii.

Alte functiuni includ procesarea digitala a semnalului pe intreaga
banda acustica, afisaj incorporat pentru vizualizarea ritmului
cardiac, diafragma speciala ce nu se simte rece la atingere, cu
suprafata redusa de frictiune si dispozitive de etansare 3M™Littmann®
patentate, pentru o etansare acustica excelenta si utilizare confortabila. In plus, modelul 4100 functioneaza cu numai doua baterii
alcaline de tip AAA.
Si cel mai important, modelul 4100 poarta numele de brand
Littmann, nume recunoscut in intreaga lume pentru calitate
nedepasita. Fiind un lider de incredere in domeniul tehnologiei
de ascultatie, brandul Littmann reprezinta asigurarea dumneavoastra
pentru superioritate acustica, design inovativ si performanta excelenta.
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Introduceti bateriile, conform figurii

• Sunetele inregistrate nu trebuie redate pe computer, in scopul
diagnosticarii.
• Stetoscopul electronic Littmann Model 4100 a fost testat pentru
rezistenta atat la campurile magnetice (EMI) cat si la descarcare
electrostatica (ESD). Totusi, poate fi afectat de semnalele
de radio frecventa foarte puternice sau de dispozitivele RF portabile
si/sau mobile. Atunci cand folositi stetoscopul, daca auziti sunete
neobisnuite sau bruste, este posibil sa va aflati in imediata apropiere a
unui transmitator radio puternic. In astfel de cazuri, indepartati-va
de antena transmitatorului radio.
• Folositi numai baterii alcaline tip AAA.
• Modelul 4100 nu va functiona daca baterile sunt descarcate.
• Nu introduceti stetoscopul in lichide si nu il supuneti nici unui
proces de sterilizare. Toate componentele modelului 4100 pot
fi sterse cu alcool.
• La sfarsitul duratei de viata a acestui dispozitiv, acesta trebuie
reciclat in conformitate cu reglementarile si normele locale sau
nationale.
• In cazul in care apar probleme la utilizarea modelului 4100,
nu incercati sa il reparati dvs. Consultati capitolul referitor
la service si garantie, din acest manual.

Compartiment baterii

Butoane de control
Capsula stetoscopului electronic Littmann Model 4100
este prevazuta cu sase butoane.
Pornit / Oprit
Selector sunet
Reducere volum
Marire volum
Inregistrare
Selector mod frecventa

Instructiuni de utilizare
Baterii

Compartimentul bateriilor modelului 4100 contine trei
butoane si portul infrarosu.

In conditii normale de utilizare, stetoscopul electronic Littmann
Model 4100 va functiona cu doua baterii alcaline tip AAA timp
de aproximativ o luna. Folosind optiunile de inregistrare sau de
transfer de date in infrarosu se va reduce durata de viata a bateriilor.
Atunci cand bateriile sunt aproape descarcate, indicatorul LOW
BATTERY, va clipi pe ecran. In acest caz, bateriile trebuie
inlocuite in decurs de doua ore de utilizare continua.

Receptionare
Port infrarosu

Atunci cand bateriile sunt complet descarcate si nu mai pot
alimenta stetoscopul, acesta se va opri automat. Toate setarile si
sunetele inregistrate vor fi salvate. Stetoscopul Model 4100 nu
va functiona daca bateriile sunt complet descarcate.

Transmisie
Redare
2
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viteza normala. Apasati si tineti apasat butonul
PLAY timp de doua secunde pentru redare la
viteza redusa la jumatate. Afisajul va indica daca
viuteza este redusa la jumatate. Pentru a reveni la
viteza normala, apasati din nou butonul PLAY.
Opriti redarea, apasand butonul ON/OFF.

(Pentru instructiuni complete, consultati capitolul Operare.)
Pornire/Oprire Apasati butonul ON/OFF pentru a porni stetoscopul. Tineti apasat butonul ON/OFF timp de
aproximativ doua secunde pentru a opri stetoscopul. La apasarea butonului ON/OFF, se anuleaza
actiunea curenta, de exemplu, pentru oprirea
redarii, transmisiei sau inregistrarii unui
sunet.

Afisaj

Apasati butonul SOUNDTRACK SELECTOR o
data pentru a afisa sunetul unu, apasati din nou
pentru a trece la sunetul urmator.

Reducere
volum

Apasati butonul VOLUME DECREASE pentru a
reduce nivelul sunetului.

Marire
volum

Apasati butonul VOLUME INCREASE pentru a
mari nivelul sunetului.

Apasati butonul FREQUENCY MODE
SELECTOR pentru a selecta Bell,
Diaphragm sau Extended Range.

Receptie

Apasati butonul RECEIVE pentru a receptiona
un senet de la un alt model 4100 sau un
computer.

Transmie

Apasati butonul TRANSMIT pentru a transmite
sunetul afisat la un alt Model 4100, computer
sau un Palm.

Redare

Apasati butonul PLAY pentru a reda sunetul selectat. Afisajul va indica daca redarea este la

199

Mod diafragma.

Daca simbolul este afisat pe ecran, consultati capitolul referitor la mesajele de eroare.
Atunci cand se
Inseamna ca:
afiseaza simbolul:
Daca simbolul clipeste inseamna ca cele doua
baterii sunt aproape descarcate.
Volumul are opt nivele. Bara indica nivelul de
sunet curent si creste de la stanga la dreapta.
Cu cat este mai vizibila bara, cu atat este mai
mare nivelul sunetului. Atunci cand este afisat un
singur element, nivelul sunetului este similar
unui stetoscop acustic obisnuit.
3

Daca numarul 199 clipeste, ritmul cardiac
este peste 199 bpm si nu poate fi afisat.

Operare
Pornire

Redare sunet inregistrat, la viteza redusa la 1/2.
Imaginea de mai sus prezinta simbolurile folosite pe afisajul
modelului 4100. La pornirea modelului 4100, ca test functional
toti indicatorii grafici prezentati mai sus vor fi afisati rapid
pentru scurt timp. Dupa acest test rapid, pe afisaj va fi indicat
modul curent de ascultatie si setarea pentru nivelul volumului.
Modul de ascultatie setat din fabrica este Bell (Clopot) si setarea
volumului este presetata la nivelul trei.

Numarul afisat reprezinta ritmul cardiac. Daca
sunt afisate doua linii, consultati paragraful
referitor la ritmul cardiac.

Mesaj eroare. Consultati paragraful referitor
la mesajele de eroare, din acest manual.

Redare sunet inregistrat, la viteza normala.

Inregistrare Apasati butonul RECORD timp de o secunda pentru
a inregistra sunetul pe canalul dorit. Apasati din
nou butonul, pentru a opri inregistrarea.
Selector
Mod
frecventa

Mod clopot.

Mod banda extinsa. Banda extinsa amplifica
sunetul dintr-o gama mai mare de frecvente
comparativ cu modul standard sau diafragma.

Canale sunet Sunt disponibile un numar de sase canale pentru
inregistrarea sunetului cu modelul 4100.
Selector

--

De asemenea, acesta este folosit pentru a
indica progresul in timpul transmisiei sau
receptiei de date.

Inregistrarea unui sunet.

Oprire
automata

Transmisia unei inregistrari. Sageata va clipi
pana la stabilirea conexiunii in infrarosu.
Dupa realizarea conexiunii, simbolul va
inceta sa mai clipeasca.
Receptionarea unei inregistrari. Sageata va clipi
pana la stabilirea conexiunii in infrarosu.
Dupa realizarea conexiunii, simbolul va
inceta sa mai clipeasca.
Numarul afisat indica sunetul curent
selectat.

Modificare
nivel volum

Simbolul indica canal curent ocupat
de o inregistrare anterioara. Daca simbolul
nu este afisat, canalul de sunet este liber.
Atunci cand simbolul se roteste,
exista o transmisie in progres.

Modificare
mod
frecventa

Simbolul # este amplasat sub numarul
sunetului selectat.
4

Apasati butonul ON/OFF de pe stetoscopul electronic Littmann Model 4100.
Vor fi activate setarile din fabrica sau
setarile personalizate.
Modelul 4100 se opreste automat, dupa
trei minute de la ultima apasare a unui
buton. Apasati butonul ON/OFF in decurs
de 10 secunde de la oprirea automata si
vor fi restabilite aceleasi setari. Dupa un
interval de timp mai mare de 10 secunde,
modelul 4100 va porni folosind setarile
personalizate sau setarile din fabrica.
Retineti ca stetoscopul nu se va opri
automat in timpul transmisiei de date.
Apasati butonul VOLUME INCREASE sau
VOLUME DECREASE. Bara nivelului
volumului se va modifica.
Apasati butonul FREQUENCY MODE
SELECTOR pentru a selecta una din
frecventele disponibile (standard,
diafragma sau extinsa). Selectia este
afisata pe ecran.
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Modelul 4100 este setat din fabrica la
modul clopot si nivel sunet 3. Pentru a
personaliza setarile, selectati modul de
frecventa dorit si nivelul volumului si
apoi tineti apasat butonul FREQUENCY
MODE SELECTOR timp de doua secunde.
La pornire, modelul 4100 va functiona
folosind aceste setari personalizate.
Modelul 4100 detecteaza si afiseaza ritmul
Inregistrare
cardiac, pe baza acustica. Sunt necesare
cinci secunde pentru valoarea initiala si
va fi actualizata la fiecare doua secunde. Pentru
ritm cardiac sub 30 bpm sau inainte de
citirea initiala, pe ecran va fi afisat simbolul
(--). Ritmul cardiac peste 199 bpm va
avea ca rezultat clipirea numarului 199.
Ritmul cardiac nu este afisat in timpul
inregistrarii sau redarii.
Afisarea ritmului cardiac, pe baza acustica,
functioneaza mai bine atunci cand aparatul este
plasat in apropierea apexului inimii pacientului. Daca ritmul cardiac se modifica de la
consistent la inconsistent sau daca exista
zgomot ambiental excesiv, miscari ale pacientului sau sunete ale plamanilor in timpul ascultatiei numarul ritmului cardiac afisat va clipi
sau vor afisate numai doua linii(--).
Redare
Valoarea ritmului cardiac ce clipeste se
va modifica in (--), dupa 10 secunde de
sunet inconsistent sau in lipsa detectiei
ritmului cardiac.
Selectati unul din cele sase sunete, apasand
butonul SOUNDTRACK SELECTOR
o data sau de mai multe ori.
Sunetul selectat este afisat.
5
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Un numar afisat singur, indica un canal
gol. Un numar afisat impreuna cu simbolul
indica un sunet inregistrat.
Inregistrarea unui sunet pe un canal ce
are simbolul , va avea ca rezultat
stergerea sunetului anterior.
Apasati butonul ON/OFF pentru a reveni la
modul de afisare ritm cardiac.
Apasati si tineti apasat butonul RECORD timp
de o secunda. Simbolul de inregistrare va
clipi pe ecran. Apasati din nou butonul, pentru
a opri inregistrarea. Asteptati aproximativ
doua-trei secunde dupa o ascultatie, inainte de
a apasa butonul RECORD, pentru a opri
inregistrarea. Fiecare sunet are o durata de
inregistrare de opt secunde. Fiecare
inregistrare trebuie sa aiba o durata de
minim doua secunde.
Procesul de inregistrare capteaza intreaga
banda de frecventa si este stocata pe
canalul de sunet. Acest lucru permite schimbarea modului de frecventa de la standard la
diafragma sau banda extinsa, in timpul redarii.
Pentru a asigura o inregistrare clara a sunetului, nu ajustati nivelul volumului sau modul
de frecventa in timpul inregistrarii.
Pentru a reda o inregistrare, selectati sunetul
dorit si apoi apasati butonul PLAY. Atunci
cand intregul sunet a fost redat, se va relua
redarea de la incepput a acestuia, dupa un
interval de o secunda. Pentru a opri redarea,
apasati butonul ON/OFF.

Redare cu viteza Apasati si tineti apasat butonul PLAY timp
redusa la jumatate de doua secunde. Pentru a reveni la mod
normal de redare, apasati butonul PLAY.
Pentru a opri redarea, apasati butonul
ON/OFF.
Stergerea unei
Stergeti inregistrarile inregistrand noi
inregistrari
sunete peste ele. Inregistrarile sterse
nu pot fi recuperate.
Stergerea tuturor Apasati si tineti apasat SOUNDTRACK
inregistrarilor
SELECTOR timp de doua secunde. Toate
(procedati cu atentie) inregistrarile vor fi sterse. Inregistrarile
sterse nu pot fi recuperate.

4. Transmisia este indicata pe afisajul modelului 4100, prin
simbolul ce se roteste. Bara de stare a computerului va
afisa doua lumini rosii clipind, orientate una spre cealalta.
5. Progresul transmisiei este indicat pe afisajul modelului 4100
pri simbolul
..
6. WINDOWS 98 – Sunetele descarcate sunt stocate in:
C:\My Received Files.
WINDOWS 2000 – uneltele descarcate sunt stocate in:
C:\Documents and Settings\username\Desktop si vor
aparea pe spatiul de lucru.
7. Numele si formatul inregistrarii va fi: ’Trk*.e4k’ (* este
numarul sunetului pe stetoscop).
Examplu: soundtrack 2 = ’Trk2.e4k’
Daca fisierul inregistrarii cu numele implicit exista deja, se
va aloca nume nou “Copy of Trk*.e4k”sau “Copy # of Trk*.e4k”,
examplu: soundtrack 2 = “Copy of Trk2.e4k” (# este numarul
de copii ale aceluiasi sunet).
La sfarsitul transmisiei este recomandat sa redenumiti fisierele
de sunet petru a evita confuziile. Nu este necesar sa mentineti
extensia fisierului *.e4k.
Daca simbolul este afisat pe ecranul stetoscopului, consultati
paragraful mesaje de eroare din acest manual, pentru a determina
eventuala cauza.

Transmisie de date la un alt stetoscop electronic
Littmann Model 4100
1. Selectati sunetul ce va fi transmis si canalul pe care se va
face receptia.
2 Pozitionati cele doua porturi IR la distanta de 1 metru.
3. Apasati butonul RECEIVE de pe modelul 4100 ce receptioneaza
si apoi butonul TRANSMIT de pe model 4100 ce transmite.
Sageata va clipi pana la realizarea coenxiunii.
4. Transmisia este indicata pe afisajul modelului 4100 prin
simbolul ce se roteste.
5. Progresul transmisiei este indicat pe afisajul modelului 4100
prin simbolul
. Pentru a opri transmisia, apasati
butonul ON/OFF de pe unul din stetoscoape.

Trimiterea unei inregistrari la un computer, folosind
Microsoft® Windows® 98/2000/XP 1 si un port
infrarosu (IR)
1. Selectati sunetul ce va fi transmis.
2. Pozitionati cele doua porturi IR la distanta de 1 metru.
3. Apasati butonul TRANSMIT de pe modelul 4100. Sageata
va clipi pana la realizarea conexiunii.
6
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Receptionarea copiei unei inregistrari de la un
computer folosind Microsoft® Windows®
98/2000/XP 2 si un port infrarosu (IR)
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(UniCMD poate fi folosit pentru acceptare fisierelor .e4k pe
Palm Pilots. Nu uitati sa setati UniCMD pentru acceptarea de
fisiere .e4k si folositi comanda ‘Send’pentru trimitere de la PDA.
Retineti ca UniCMD stocheaza fisierele intr-un format specific,
ce nu poate fi folosit direct de alte aplicatii instalate pe PDA.
Examplu: Folosind UniCMD pentru acceptare fisiere .e4k nu va
permite folosirea FileZ pentru fisierele primite, deoarece fisierele
transmise si cele receptionate nu vor fi la fel (fisierul este
modificat cu un numar de bytes suplimentari).

WINDOWS 98 - Din meniul de start selectati ‘Start – Programs
– Windows Explorer’. Deschideti folderul "My Received Files"
si localizati fisierul de sunet ce va fi transmis.
WINDOWS 2000 – De pe spatiul de lucru (sau din folderul
ce contine fisierul de sunet ce va fi transmis) localizati
fisierul de sunet care va fi transmis.

Trimiterea copiei unei inregistrari la dispozitiv
de buzunar de la modelul 4100:

1. Selectati canalul modelului 4100 pentru receptionarea
fisierului de sunet.
Atentie in: cazul in care canalul selectat contine o inregistrare,
aceasta va fi inlocuita de fisierul receptionat. Inregistrarile
sterse nu pot fi recuperate.
2. Pozitionati cele doua porturi IR la distanta de 1 metru.
3. Apasati butonul RECEIVE de pe modelul 4100. Sageata va
clipi pana la realizarea conexiunii.
4. Dati imediat clic dreapta pe fisierul de sunet ce va fi
transmis si selectati ‘Send To – Infrared Recipient’
5. Transmisia este indicata pe afisajul modelului 4100 prin
simbolul ce se roteste. Bara de stare a computerului va
afisa doua lumini rosii clipind, orientate una spe cealalta.
6. Progresul transmisiei este indicat pe afisajul modelului 4100
prin simbolul
.

1. Selectati sunetul ce va fi transmis.
2. Pozitionati cele doua porturi IR la distanta de 1 metru, unul
fata de celalalt.
3. Apasati butonul TRANSMIT de pe modelul 4100. Simbolul
va clipi pana la finalizarea transmisiei.
4. Atunci cand se solicita receptie, dati clic pe optiunea yes.
5. Progresul transmisiei fisierului este indicat pe ecranul modelului
4100 prin simbolul ψ .
6. Formatul fisierului transferat este Trk*.e4k, (numarul sunetului
pe stetoscop).
7. Repetati pasii de la 1 la 6 pentru transferarea altor inregistrari.

Modelul 4100 este compatibil cu urmatoarele
sistemele de operare pentru computere
de buzunar:

Receptionarea unei copii a inregistrarii la
modelul 4100 de la dispozitiv de buzunar:
1. Deschideti managerul de fisiere al dispozitivului de buzunar si
identificati fisierul pe care doriti sa il transferati.
2. Pozitionati cele doua porturi IR la distanta de 1 metru, unul
fata de celalalt.
3. Apasati butonul RECEIVE de pe stetoscop
4. Trimiteti fisierul de la dispozitivul de buzunar la modelul 4100.
5. Transmisia este indicata pe afisajul modelului 4100 prin
simbolul ce se roteste.
6. Progresul transmisiei fisierului este indicat pe ecranul modelului
4100 prin simbolul ψ .

Transferarea unei inregistrari de la dispozitivul
de buzunar la PC
1. Pentru a transfera sunetul la PC de la un dispozitiv de buzunar:
a. Pozitionati cele doua porturi IR la distanta de 1 metru.
b. Deschideti managerul de fisiere al dispozitivului de buzunar si
identificati fisierul pe care doriti sa il transferati.
c. Trimiteti fisierul de la dispozitivul de buzunar la PC.
d. Acceptati fisierul pe PC.
SAU
2. Transferati sunetul la PC de la un dispozitiv de buzunar prin
simpla conectarea la bazei acestuia la PC si folosirea aplicatiei
de transfer (ex. Microsoft® Active Sync).Dupa transfer,
puteti folosi un manager de fisiere standard PC pentru a
muta si redenumi fisiere.

Transferarea unei inregistrari de la PC la
dispozitivul de buzunar

Sisteme de operare Pocket PC 2002, 2003; sisteme de operare
Palm™Pilot 4 si 5.

1. Pentru a transfera sunetul de la PC la un dispozitiv de buzunar:
a. Deschideti managerul de fisiere al PC-ului si
identificati fisierul pe care doriti sa il transferati.

Sistemele de operare Palm Pilot 4 si 5 trebuie sa aiba instalat
un manager de fisiere corespunzator, setat sa accepte fisiere
cu extensia .e4k.
7
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b. Pozitionati cele doua porturi IR la distanta de 1 metru.
c. Trimiteti fisierul de la PC la dispozitivul de buzunar.
d. Acceptati fisierul pe dispozitivul de buzunar.
SAU
2. Pentru a transfera sunetul de la PC la dispozitivul de buzunar
puteti localiza fisierul pe care doriti sa il transferati, mutati-l
in directorul corect de pe PC si apoi conectati dispozitivul
de buzunard. Folositi aplicatia PC (e.g. Microsoft Active
Sync) pentru transfer. Dupa incheierea transferului, puteti
folosi un manager standard de fisiere pe dispozitivul de buzunar
pentru a muta si redenumi fisierele dorite.
Nota: Numele fiserului nu este transmmis stetoscopului.
Daca apare pe afisajul stetoscopului, consultati paragraful
mesaje de eroare din acest manual, pentru a determina o
cauza posibilla.

Mesaje de eroare
Daca simbolul este afisat in timpul transferului de date
catre un alt model 4100 sau un computer:
• Conexiunea infrarosu poate fi blocata. Pozitionati porturile
inrarosu corect si incercati operatiunea din nou.
• Portul infrarosu poate fi murdar. Curatati ambele porturi.
• Modelul 4100 a fost miscat inainte de transferul complet al
fisierului. Nu mutati stetoscoapele, decat dupa ce simbolul
nu se mai roteste
• Modelul 4100 poate fi expus unei excesive interferente
electromagnetice sau radiofrecventa (EMI/RFI).
Indepartati sursa de zgomot.
Daca nici una din cele de mai sus nu este sursa mesajului ,
consultati sectiunea service si garantie Littmann.
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Pozitionarea olivelor auriculare

Stetoscopul are un design unic
pentru atasarea olivelor auriculare la
fiecare tub. Olivele auriculare sunt
impinse in capatul tubului, fiind fixate prin
presare. Pentru demontarea
acestora, trageti ferm de casca.

Noul dvs. stetoscop electronic Littmann model 4100 este conce- put sa va ofere o utilizare confortabila si o etanseizare acustica
ridicata. Retineti ca tuburile sunt setate permanent la un anumit
unghi pentru perfecta adaptare la canalul urechii. Olivele auriculare
trebuie orientate spre directia inainte atunci cand le introduceti
in canalele urechii.

Sunt disponibile olive auriculare Littmann suplimentare. Pentru a
comanda, contactati distribuitorul dumneavoastra Littman
sau centrul service 3M Health Care.

Curatarea diafragmei

Corect

In conditii normale, nu este necesara scoaterea diafragmei
pentru curatare. Diagrama poate fi usor curata prin
stergere cu alcool. Totusi, daca este necesara demontarea
diafragmei, urmati cu atentie instructiunile de mai jos.

Incorect
Pentru a reduce tensiunea arcului
castilor, apucati fiecare tub in
apropierea olivelor si trageti treptat
spre exterior, pana la extindere
completa (180 de grade).

Demontarea diafragmei

Cu diafragma orientata in sus, folositi unghia degetului
mare pentru a ridica diafragma din canalul ei special si
desfaceti-o apoi de pe capsula. Canalul ce retine diafragma
in pozitie fixa, poate fi curatat prin stergere usoara cu
alcool, de jur imprejur. Toate componentele capsulei
Reducere tensiune
pot fi sterse cu alcool. IMPORTANT: Stetoscopul nu
trebuie introdus in nici un lichid sau solutie. Excesul de lichid
Pentru a mari tensiunea arcului,
apucati stetoscopul cu o mana, acolo aplicat la procesul de curatare poate duce la aparitia umezelii
pe componentele interne.
unde tuburile metalice intra in
tubul de plastic si strangeti pana
Montarea diafragmei
ce tuburile de plastic se ating.
Atunci cand diafragma este complet uscata, introduceti
Daca este necesar, repetati
diafragma pe canalul ei, incepand dintr-un punct si
mutand degetul de-a lungul marginii acesteia, pana la
Crestere tensiune
instalarea corecta pe canal.
Pentru performanta acustica maxima, stetoscopul
dumneavoastra este prevazut cu olive auriculare
de etansare acustica patentate, foarte confortabile.
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Alte informatii utile

Program service si garantie pentru stetoscopul
electronic Littmann

• Stetoscopul poate fi sters in intregime cu alcool.
• Nu introduceti stetoscopul in nici un lichid si nu il
supuneti nici unui proces de sterilizare.
• Olivele pot fi demontate pentru o mai buna curatare.
• Atunci cand stetoscopul nu va fi folosit timp de cateva
luni, scoateti bateria.
• Evitati temperaturile extreme, solventii si uleiurile. Conditii
recomandate de depozitare: de la 32˚F la 122˚F (0˚C la
50˚C), 15 la 95% umiditate relativa
Nerespectarea recomandarilor de intretinere si ingrijire poate
duce la deteriorarea componentelor interne ale stetoscopului.
Deteriorarea acestora poate provoca functionarea defectuoasa
a aparatului, incepand de la o usoara scadere a raspunsului
auditiv pana la completa defectare a aparatului.

Stetoscopul electronic Littmann Model 4100 beneficiaza de
garantie pentru defectiunile de material sau de fabricatie, pe o
perioada de doi ani. Daca in perioada de garantie se descopera
o defectiune de material sau de fabricatie, reparatiile se vor face
gratuit la returnarea instrumentului la compania 3M, cu exceptia
cazurilor de utilizare sau manevrare incorecta.
Pentru intrebari tehnice, va rugam contactati serviciul tehnic
3M Health Care, la numarul 1-800-441-1922.
Pentru operatiuni de intretinere sau service in S.U.A., trimiteti
direct aparatul la:
3M Health Care Service Center
3M Building 502-1W-01
3350 Granada Ave N
Suite 200
Oakdale, MN 55128
1-800-292-6298
Specificati numele, adresa si numarul dumneavoastra
de telefon.
In Canada:
3M Health Care Service Center
3M Canada Inc.
80 Enterprise Drive South
London, Ontario
Canada N6N1C2
1-519-668-3663
In afara S.U.A. si Canada, contactati dealerul local 3M pentru
informatii cu privire la service si intretinere.

In cazul in care apar probleme la utilizarea stetoscopului
electronic Littman, nu incercati sa il reparati dvs.. Va rugam
sa contactati centrul service 3M Health Care, pentru informatii
cu privire la transport si service.
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Anexa
Conditii de operare
Temperatura: 0ºC - 50ºC
Umiditate: 0% - 95% RH
Presiune:
700 – 1060 hPa

Depozitare pe termen scurt (pana la 96 ore)
Temperatura: -20ºC - 60ºC
Umiditate: 0% - 95% RH
Presiune:
700 – 1060 hPa

Conditii normale de depozitare
Temperatura: 0ºC - 50ºC
Umiditate: 0% - 95% RH
Presiune:
700 – 1060 hPa

Tabel 201
Declaratie – Emisii electromagnetice
Stetoscopul electronic 3M Littmann®, model 4100, este conceput pentru utilizare in mediul electromagnetic specificat mai jos.
Utilizatorul modelului 3000 trebuie sa se asigura ca acesta va fi folosit in mediul specificat.
Test emisii
Conformitate
Ghid mediu electromagnetic
Emisii RF CISPR 11
Grup 1
Modelul 4100 foloseste energie RF numai pentru functiune interna. Prin urmare,
emisiile sale RF sunt foarte reduse si nu vor provoca interferente in apropierea
echipamentului electronic.
Emsii RF CISPR 11
Clasa B
Modelul 4100 poate fi folosit in toate tipurile de cladiri, inclusiv cele rezidentiale
si poate fi conectat la retelele publice de voltaj redus.
Emisii armonice
IEC 61000-3-2
Emisii fluctuatii voltaj
IEC 61000-3-3

Nu se aplica
Nu se aplica
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Tabel 202
Declaratie – Imunitate electromagnetica
Stetoscopul electronic 3M Littmann®, model 4100, este conceput pentru utilizare in mediul electromagnetic specificat mai jos.
Utilizatorul modelului 4100 trebuie sa se asigura ca acesta va fi folosit in mediul specificat.
Test imunitate
Nivel test IEC 60601
Nivel conform.
Ghid mediu electromagnetic
Descarcare
±6 kV contact
± 6 kV contact
Podelele trebuie sa fie din lemn, betoc sau placi
electrostatica (ESD
±8 kV aer
± 8 kV
ceramice daca podelele sunt acoperite cu material
sintetic, umiditatea relativa trebuie sa fie de cel putin 30 %
IEC 61000-4-2
Fenomen electric
±2 kV pt. linii alimentare
Nu se aplica
tranzient
±1 kV pt. linii intrare/iesire
IEC 61000-4-4
Supratensiune
±1 kV mod diferential
Nu se aplica
IEC 61000-4-5
± 2 kV common mode
Caderi tensiune,
< 5 % UT
Nu se aplica
intreruperi si
(>95 % dip in U T)
variatii voltaj
pentru 0.5 ciclu
ale liniilor de
alimentare
40 % UT
IEC 61000-4-11
(60 % dip in U T)
for 5 cycle
70 % U T
(30 % dip in U T)
for 25 cycle
< 5% U T
(>95 % dip in U T)
for 5 sec
Camp magnetic
3 A/m
3 A/m
Campurile magnetice ar trebuie sa fie la nivelele
(50/60 Hz)
caracteristice unei locatii tipice dintr-un mediu
frecventa alimentare
comercial sau spital.
IEC 61000-4-8
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Tabel 204

Tabel 206

Declaratie – Imunitate electromagnetica (Continuare)
Stetoscopul electronic 3M Littmann®, model 4100, este conceput pentru utilizare in mediul electromagnetic specificat mai jos.
Utilizatorul modelului 4100 trebuie sa se asigura ca acesta va fi folosit in mediul specificat.
Test imunitate Nivel test IEC 60601 Nivel conform.
Ghid mediu electromagnetic
Echipamentele de comunicatii RF portabile si mobile nu trebuie folosite in apropierea componentelor modelului 4100, incluzand cablurile
la o distanta mai mica decat cea de separatie recomandata, calculata
din ecuatia aplicabila frecventei transmitatorului.
Distanta de separatie recomandata
RF transmise 3 Vrms
Nu se aplica
d = 1.2 v P
IEC 61000-4-6 150 kHz to 80 MHz
RF radiate
3 V/m
3 V/m
d = 1.2 v P80 MHz la 800 MHz
IEC 61000-4-3 80 MHz to 2.5 GHz
80 MHz to 2.5 GHz
d = 2.3 √ P 800 MHz la 2,5 GHz
unde P este puterea maxima de iesire a transmitatorului, exprimata in
watts (W) conform datelor producatorului transmitatorului si d este
distanta de separatie recomandata, exprimata in metri (m).
Puterea campului pentru transmitatoarele RF fixe, determinata de
testul electromagnetic, a trebuie sa fie mai mica decat nivelul de
conformitate, in fiecare banda de frecventa, b interferenta poate
aparea in vecinatatea echipamentului
marcat cu urmatorul simbol:

Distantele de separare recomandate intre echipamentele decomunicatii RF portabile si mobile si stetoscopul electronic 3M™
Littmann® Model 4100
Modelul 4100 este conceput pentru utilizare in mediu electromagnetic in care distanta RF este controlata. Utilizatorul modelului
4100 poate ajuta la prevenirea interferentei electromagnetice, mentinand o distanta minima intre echipamentele RF de comunicatie
portabile si mobile (transmitatoare) si modelull 4100 asa cum este recomandat mai jos, in functie de iesirea maxima a echipamentului
de comunicatii.
Puterea maxima de iesire Distanta de separatie in functie de frecventa transmitatoarelor, d [m]
a transmitatorului, P [W]
150 kHz la 80 MHz
80 Mz la 800 MHz
800 MHz la 2,5 GHz
d = 2.3 √ P
d = 1.2 √ P
0.01
0.12
0.12
0.23
0.1
0.38
0.38
0.73
1
1.2
1.2
2.3
10
3.8
3.8
7.3
100
12
12
23
Pentru transmitatoarele cu putere maxima nelistate mai sus, distanta de separatie recomandata d in metri (m) poate fi estimata
folosind ecuatia aplicabila pentru frecventa transmitatorului, unde P este puterea maxima de iesire a transmitatorului, exprimata
in watts (W), conform datelor producatorului transmitatorului.
NOTA 1: La 80 MHz si 800 MHz, se aplica cea mai mare banda de frecventa.
NOTA 2 Aceste informatii nu se aplica in toate situatiile. Propagarea electromagnetica este afectata de absorbtia si reflectia structurilor,
obiectelor si oamenilor.

NOTA 1: La 80 MHz si 800 MHz, se aplica cea mai mare banda de frecventa.
NOTA 2 Aceste informatii nu se aplica in toate situatiile. Propagarea electromagnetica este afectata de absorbtia si reflectia structurilor,
obiectelor si oamenilor.
a
Puterea campuui transmitatoarelor fixe, precum statii radio si telefoane mobile, statii emisii radio amatori, emisii radio AM
si FM , emisii TV nu pot fi determinate teoretic cu acuratete maxima. Pentru a estima mediul electromagnetic cauzat de
transmitatoarele fixe RF, trebuie efectuat un test electromagnetic la respectiva locatie. Daca puterea masurata a campului la locatia
la care se foloseste modelul 3000 depaseste nivelul RF de conformitate RF de mai sus, aparatul trebuie observat pentru a verifica
operarea normala. Daca se observa o performanta anormala, sunt necesare masuri suplimentare, precum reorientarea sau
schimbarea locatiei modelului 3000.
b
Pe o banda de frecventa de la 150 kHz la 80 MHz, puterea campului trebuie sa fie mai mica de 3 V/m.
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