
Mark-X
Használati utasítás

Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.
Az Alcovisor® Mark X digitális alkoholszonda elektrokémiai érzékelőt használva határozza meg a
kilélegzett levegő alkoholkoncentrációját. Bár az  Alcovisor® Mark X használata rendkívül egyszerű,
nagyon fontos, hogy a készüléket minden estben a leírtaknak megfelelően használja. Az ettől való
eltérés  nem  feltétlenül  érinti a  mérés  pontosságát,  azonban  a  későbbiekben  az  eredmények
elfogadhatósága is megkérdőjelezhető ha a mérés nem az előírtaknak megfelelően történt.

MEGJEGYZÉSEK

Néhány étel, sőt „alkoholmentes” ital is tartalmazhat nyomokban alkoholt, ami befolyásolhatja a
mérés eredményét a szájban jelenlévő alkohol miatt. Ezt megakadályozandó, – ha lehetséges –
várjon kb. 20 percet a méréssel, miután a vizsgálandó személy bármit evett vagy ivott. Ez még
gyógyszerre  is  vonatkozik,  ami  alkoholt  tartalmazhat.  Ezen  kívül  akár  egy  pohár  víz  is
befolyásolhatja az eredményt, azáltal, hogy lehűti a száj belsejét és felhígítja a nyálat ideiglenesen
csökkentve  a  kilélegzett levegőben az  alkohol  koncentrációját.  A  dohányzás  és  a  mérés  között
legalább 2 percet kell várni.

A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE
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AZ IKONOK MAGYARÁZATA

1 A hét napja

2 Pontos idő

3 Elem töltöttség

4 Passzív mérés (tölcsér)

5 Aktív mérés (fúvóka)

6 Mérés eredmények

7 Beállítás

8 Dátum

 Előző képernyő/törlés
Következő képernyő/ 
megerősítés Nyitó képernyő

Nyomtatás Mérés megismétlése

A MÉRÉS RÉSZLETES LEÍRÁSA

 Passzív mérés

1. Helyezze a mintavételi tölcsért a készülékre.
2. Válassza ki a passzív mérési módot (screening test) az A ill. B funkció gombbal, majd nyomja

meg az Entert.
3. Ha a „Please Blow” (Kérem fújjon) feliratot látja, vegyen egy mély lélegzetet majd fújjon

bele a tölcsérbe, amíg a hangjelzést hallja.
4. Eredményképpen „Alcohol Detected” (pozitív – alkohol kimutatható)  vagy „No Alcohol”

(negatív – alkohol nem kimutatható) felirat jelenik meg a kijelzőn.
5. Manuális mintavételi mód a fújás közbeni „Manual” választásával hajtható végre.

6. Az          ikonnal indíthat újabb mérést.
7. Ha az  eredmény pozitív,  célszerű egy újabb mérést  végezni  aktív módban (fúvókával)  a

pontos érték meghatározása érdekében.

Megjegyzés: passzív  módban csak  az  alkohol  jelenléte  mutatható  ki.  Ha  pontos  értékekre  van
szükség, akkor aktív mérési módot kell választani. A passzív mérés eredményei nem nyomtathatóak
és nem tárolhatóak el a memóriában. 
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           Aktív mérés

1. Csatlakoztassa a fúvókát a készülékhez.
2. Válassza az aktív mérési módot az A ill. B funkció gombbal, majd nyomja meg az Entert.
3. Ha  „Please Blow” (Kérem fújjon) feliratot látja, vegyen egy mély lélegzetet majd fújjon bele

a tölcsérbe, amíg a hangjelzést hallja.
4. A mérés eredménye megjelenik a kijelzőn.
5. Ha nyomtatót is használ, akkor csatlakoztassa a szondához majd kapcsolja be. Miután az

eredmény megjelent a képernyőn, nyomja meg a          gombot és nyomtatás automatikusan
elindul.

6. A          ikonnal indíthat újabb mérést.
7. Ha  a  vizsgálandó  személy  nem  fújt  30  másodpercen  belül,  akkor  a  vizsgálatot  végző

kiválaszthatja a képernyőn a „Refuse” (Megtagad) visszajelzést, amivel megerősíti, hogy a
mérést megtagadták. Ezen kívül választható a „Test Again” (Újabb mérés) a mérés újbóli
elvégzéséhez.

8. Manuális mintavételi mód a fújás közbeni „Manual” választásával hajtható végre.

           A mérési eredmények eltárolása

1. A készülék 10 000 mérés eredményét képes eltárolni.

2. A            és           gombokkal lépegethet a mérési eredmények között.
3. Egy eredmény kinyomtatásához csatlakoztassa a nyomtatót, kapcsolja be majd a szondán

nyomja meg a            gombot és a nyomtatás automatikusan elindul.

           Beállítások

Dátum és idő
1. Állítsa be a pontos időt és a dátumot.
2. Válassza az „Update” (Frissítés) utasítást az értékek rögzítéséhez.

Automatikus kikapcsolás
1. Válassza ki az automatikus kikapcsolás idejét.
2. A           funkcióval rögzítse a kiválasztott értéket. 

Nyomtatás
1. Válassza az „Auto Print” (Automatikus nyomtatás) funkciót a mérések utáni automatikus

nyomtatás bekapcsolásához.
2. Válassza ki, hogy hány példány kerüljön kinyomtatásra.

3. A          funkcióval rögzítse a kiválasztott értéket. 
4. Ha az utolsó kalibráció időpontját is ki akarja nyomtatni válassza a „Cal.”-t.
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