
Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

DA-5000

Digitális alkoholszonda 
Minőségi félvezető érzékelő
Személyes és professzionális használatra 

Használati
Utasítás

3-számjegyű piros LED kijelző
Hibaellenőrző funkció
Egyszerű, egy gombos
használat 
Automatikus kikapcsolás
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0,00 ~ 0,40%BAC
0,00 ~ 4,00
0,00 ~ 2,00mg/l
+/- 0,1       (0,5‰-nél 25 C-on)
20 másodpercen belül
Felvezető érzékelő
2 db AA méretű alkáli elem
Kb. 300 mérés
60mm x 116mm x  28mm
107g elemmel
6 havonta vagy 200 mérésenként
5 ~ 40 C

DA-5000

Áttekintés
Köszönjük, hogy termékünket választotta.
Az ALCOFIND DA-5000 minőségi félvezető érzékelőjének köszönhetően
pontos mérési eredményeket biztosít. 

A doboz tartalma 

A készülék részei

Alcoscent DA-5000 digitális alkoholszonda 
2 db AA méretű elem
6 db fúvóka
Tok
Használati utasítás

1. Fúvóka      
2. Bekapcsoló gomb
3. “Kész”      
4. Figyelmeztető lámpa
5. Kijelző
6. Elemtartó fedél
7. Levegő kimenet

Műszaki paraméterek 

A műszaki paramétereket a gyártó előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja.

Mérési tartomány

Pontosság
Felmelegedési idő
Érzékelő
Áramforrás
Elem élettartama
Méretek (SzxHxM)
Súly
Kalibráció
Működési hőmérséklette
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Mérés elvégzése 

1. Beüzemelés

  
 .

2. Az alkohol koncentráció meghatározása
   a) Nyomja meg a bekapcsoló gombot. Rövid időre megjelenik az eddig elvégzett

      mérések száma, majd automatikusan elindul a visszaszámlálás.      

   b) Ha a visszaszámlálás elérte a nullát, fújjon bele a fúvókába kb. 4-5 másodpercig, 
      míg nem hall egy dupla hangjelzést.      

   c) Mihelyt a készülék végzett a minta elemzésével, a kijelzőn megjelenik a 
      becsült véralkoholszint. 

3. Hangjelzés
  Ha a véralkoholszint 0,5 ezrelék (0,05%BAC, 0,5g/l, 0,25mg/L, 50mg/100ml) 

feletti, akkor egy figyelmeztető hangjelzés hallható.  

Figyelmeztetések:

Kimerülő elem
Az elem hamarosan kimerül, cserélje ki.

Nem megfelelő fújás
A minta nem elegendő. Ismételje meg, ügylve arra, 
hogy folyamatosan legalább 5 másodprcig fújjon
a készülékbe.

Időtúllépés
Ha 10 másodpercen belül nem fújnak a készülékbe, 
akkor megjelenik az “Out” felirat és a készülék kikapcsol.

Kalibrálás
A készüléket célszerű kalibráltatni.

Nyomja le az elemtartó fedelet és helyezzen a készülékbe 2 db  AA méretű
1,5 V-os elemet, ügyleve a polaritásra. Ezt követően zárja le a fedelet és 
csatlakoztasson egy fúvókát.
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A méréssel várjon legalább 20 percet miután evett, ivott vagy dohányzott.

A még pontosabb mérés érdekében érdemes a készüléket 6 havonta vagy 200 
mérésenként újrakalibráltatni.

Az érzékelő védelme érdekében ne tegye ki közvetlen napfénynek, kerülje a 
szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat, a nedvességet. Jól szellőzött helyen 
tartsa a készüléket és ügyeljen, hogy gyerek kezébe ne kerüljön.

Ha hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Ha a készüléket sokáig 
nem használták, kb. az első három mérés nem lesz pontos.

Ne tárolja a készüléket újságpapír vagy alkoholtartalmú anyag mellett.

Ne fújjon cigarettafüstöt, nyálat vagy egyéb szennyező anyagot az érzékelőbe, 
mert az érzékelő károsodhat.

Mérés közben ne zárja el a kijövő levegő útját, mert károsodhat az érzékelő.

Higiéniai okokból ne használják ugyanazt a fúvókát egymás után.

A készülék nem alkalmas annak megállapítására, hogy vezethet-e járművet. 
A gyártó és forgalmazó nem vállal semmilyen felelősséget a mért értékek 
pontosságára vonatkozóan.

       

 
 

 

Figyelmeztetések
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