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FiT032 elektrokémiai gyorsteszter
használati utasítás

Számos tényező befolyásolja a készülék által mutatott véralkohol szintet (BAC – Blood Alcohol
Concetration), mint pl. a levegőben lévő szennyeződés, dohányfüst, a szájban maradt különböző
anyagok, stb. Ezért a szonda által mutatott értékek csupán tájékoztató jellegűek. Sem a gyártó sem
a forgalmazó nem vállal felelősséget a készülék által mért értékekkel kapcsolatban.

SOHA ne igyon vezetés előtt!
Köszönjük, hogy a FiT032 elektrokémiai gyorstesztert választotta. A készülék segítségével pontosan
meghatározhatja a légalkohol szintet, amiből az alkoholos befolyásoltság mértékére lehet
következtetni.
A lehető legnagyobb mérési pontosság elérése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a
használati utasítást. A készülék helyes használata megköveteli a használati utasításban foglaltak
megértését és betartását.
A készülék műszaki alapelvének megfelelően az üzemanyagcellás érzékelő a platina és a alkohol
molekulái közti elektrokémiai reakciót használja ki a stabil és megbízható mérési eredmény
biztosításához.
Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
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Rövid áttekintés
Ez a készülék az alkoholfogyasztás tényének gyors megállapítására szolgál, vagyis annak
eldöntésére, hogy a vizsgált személy fogyasztott-e alkoholt vagy nem. Minden pozitív mérés után
várjon 1-3 percet, hogy a készülékbe került alkohol elpárologjon.
Működés
Tartsa lenyomva az OK gombot kb. 3 másodpercig a készülék bekapcsolásához. Amikor a kijelzőn a
„Please Blow” felirat villog, fújjon 1-2 másodpercig a szondába.

A készülék kikapcsolásához 3 másodpercig tartsa lenyomva az OK gombot. A szonda automatikusan
is kikapcsol, ha egyetlen gombot sem nyomnak meg 3 percig.
Mérés végzése
Automatikusa mérés:
Fújjon a készülék végén található nyílásba kb. 2 cm távolságról.

Manuális mérés:
Tartsa lenyomva az OK gombot, miközben a vizsgált személy a készülékbe beszél. Ezután a szonda
automatikusan elemzi a begyűjtött mintát.
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A mérési eredmény értékelése
Kvalitatív megjelenítési mód esetén:
● Ha az eredmény alacsonyabb, mint a beállított riasztási szint (pl. 0,2‰), akkor zöld villogó háttér
előtt a „Low” felirat olvasható.
● Ha az eredmény nagyobb, mint a beállított riasztási szint (pl. 0,2‰), akkor piros villogó háttér
előtt a „HI” felirat olvasható.

Kvantitatív megjelenítési mód beállítása esetén:
● Ha az eredmény alacsonyabb, mint a beállított riasztási szint (pl. 0,2‰), akkor a mérési
eredmény zöld villogó háttér előtt jelenik meg.
● Ha az eredmény nagyobb, mint a beállított riasztási szint (pl. 0,2‰), akkor a mérési eredmény
piros villogó háttér előtt jelenik meg.

Következő mérés indítása
A következő mérés indításához nyomja meg az OK gombot mialatt a kijelzőn az előző mérés
eredménye olvasható.

Beállítások
A beállítások menüpontba a „fel” és „le” gombok egyidejű nyomva tartásával juthat. A
menüpontok között a „fel” vagy „le” gombok segítségével lehet navigálni, az adott menü pedig az
„OK” gomb megnyomásával választható ki.
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Korábbi mérési eredmények
Válassza ki a „RECORD” menüpontot, majd nyomja meg az OK gombot. A mérési eredmények
között a „fel” és „le” gombok segítségével navigálhat.

Megjelenítés módja
Válassza ki a „DISPLAY FORMAT” menüpontot majd nyomja meg az OK gombot. A következő
oldalon választhat a „QUALITATIVE” (két állapot kijelzése a riasztási szinttől függően) ill. a
„QUANTITATIVE” (számszerű érték megjelenítése) mód között. Az utóbbi választása esetén meg
lehet adni a mértékegységet is (mg/100mlBAC, mg/lBrAC, ‰BAC).

Idő beállítása
A lenti ábrákon látható módon válassza ki a „TIME&DATE” menüt majd a „fel” és „le” gombokkal
állítsa be a dátum és az idő pontos értékét, végül a beállítást mentse el az „OK” gomb
megnyomásával.
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FIGYELEM: A „CALIBRATION” menüpontot jelszó védi, a kalibrálást kizárólag szakszerviz végezheti.
Riasztási szintek
Lépjen be az „ALARM” menüpontba majd a „fel” és „le” gombokkal válassza ki a kívánt értéket,
végül mentse el az „OK” gomb megnyomásával.

5

