
Ψηφιακό Φορητό Αλκοτέστ
Οδηγίες Χρήσης                KF-103AT

Περιγραφή προϊόντος

-Αισθητήρας: Προηγμένος αισθητήρας αλκοόλ (ημιαγωγός)

-Εύρος: 0.001-1.9% BAC & 0.0-1.9g/l (ή 0.00-0.95mg/l BRAC)

-Ακρίβεια: 0.01% BAC (0.1g/l)

-Χρόνος λειτουργίας:  

              Προθέρμανση: 15-30s

              Απόκριση: <5s

-Αυτόματη απενεργοποίηση: περίπου 1 λεπτό

-Μπαταρία:  1.5V AAA*2

-Διαστάσεις: 100*45*20mm

-Βάρος: 20g

Φόρτιση μπαταρίας

1. Αφαιρέστε το καπάκι του διαμερίσματος μπαταριών από το πίσω μέρος της συσκευής.

2. Τοποθετήστε δύο “AAA”(UM-4)  αλκαλικές μπαταρίες ακολουθώντας το σχεδιάγραμμα για

σωστή πολικότητα.

3. Επανατοποθετήστε το καπάκι.



Οδηγίες χρήσης

1. Πατώντας το κουμπί power μία φορά, η LCD οθόνη της συσκευής θα ανάψει κάνοντας

έναν ήχο.

2. Εμφανίζεται το σύμβολο “Warm up” (προθέρμανση),  και θα αρχίσει μια αντίστροφη

μέτρηση έως το 0, που υποδηλώνει ότι η συσκευή προθερμαίνεται.

Σημείωση:

*  Εάν  η  προθέρμανση  διακοπεί  ή  αποτύχει,  η  συσκευή  θα  επανεκκινήσει  αυτόματα και  θα

ξανακάνει προθέρμανση.

*  Εάν ο αισθητήρας έχει  πολύ καιρό να χρησιμοποιηθεί,  ή είναι  η πρώτη χρήση, πιθανόν να

χρειαστεί πολλαπλές επανεκκινήσεις/προθερμάνσεις για να είναι έτοιμος για λειτουργία.

Τεστ:

1. Το σύμβολο “Blow”  (φυσήξτε) εμφανίζεται αφού ολοκληρωθεί η προθέρμανση,  και ξεκινά

μια  αντίστροφη  μέτρηση  έως  το  0,  που  υποδηλώνει  ότι  η  συσκευή  είναι  σε  λειτουργία

ελέγχου.

2. Πλησιάστε το ακροφύσιο της συσκευής στο στόμα σας και φυσήξτε για 3 -5 δευτερόλεπτα..

3. Διαβάστε το αποτέλεσμα του ελέγχου στην LCD οθόνη.

4. Το σύμβολο “Caution” (προσοχή) θα εμφανιστεί εάν η συγκέντρωση αλκοόλ είναι στα εξής

επίπεδα:

0.02%BAC( ή 0.2g/l) to 0.05%BAC( ή 0.5g/l)

0.05% BAC( ή 0.5g/l) to 0.08% BAC(oή 0.8g/l)

5. Το σύμβολο “Danger” (κίνδυνος) θα εμφανιστεί, συνοδευόμενο από προειδοποιητικό ήχο εάν

η συγκέντρωση αλκοόλ είναι στα εξής επίπεδα:

Ίσο ή περισσότερο από 0.05%BAC( ή 0.5g/l)

Ίσο ή περισσότερο από 0.08%BAC (ή 0.8g/l)



Αυτόματη απενεργοποίηση

1. Αφού  το  αποτέλεσμα  του  ελέγχου  εμφανιστεί  για  περίπου 8  δευτερόλεπτα,  το  σύμβολο

“OFF” θα εμφανιστεί για  2-3 δευτερόλεπτα και η συσκευή θα σβήσει.

2. Εάν η προθέρμανση αποτύχει ή διακοπεί, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.

3. Εάν δεν φυσήξετε στο ακροφύσιο μέσα στα 10 δευτερόλεπτα της αντίστροφης μέτρησης στη

λειτουργία ελέγχου, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα.

Σημείωση

*Για  μεγαλύτερη  ακρίβεια  στα  αποτελέσματα,   ο  κατασκευαστής  συνιστά  να  επαναληφθεί  η

διαδικασία ελέγχου 2 ή 3 φορές.

Αντικατάσταση μπαταρίας

Αντικαταστήστε τις 2 ΑΑΑ μπαταρίες όταν δείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν μπορεί να ανάψει.

Χρήσιμες οδηγίες

-Μετά  από  κατανάλωση  αλκοόλ,  συνιστάται  να  περιμένετε  περίπου 20  λεπτά  πριν

χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, καθώς αυτός είναι περίπου ο χρόνος που χρειάζεται το αλκοόλ για

να  απορροφηθεί  στο  αίμα  από  το  πεπτικό  σύστημα.. Περίπου  τόσο  χρειάζεται  και  τυχόν

υπόλειμμα αλκοόλ στο στόμα για να εξασθενίσει.

- Για ακριβέστερα αποτελέσματα , αφήστε να περάσουν περίπου 3 λεπτά μετά από κάθε μέτρηση

πριν επαναλάβετε τη διαδικασία.

-Μην καπνίσετε και καταναλώσετε τροφή για περίπου 20 λεπτά πριν το τεστ.

-Μην χρησιμοποιείτε χημικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.

-Μην φυσήξετε υγρά μέσα στο ακροφύσιο.

-Μην χρησιμοποιείτε έντονες χημικές ουσίες κοντά στη συσκευή (πχ μπογιές, εντομοκτόνα κτλ.)

-Μην φυλάσσετε τη συσκευή σε πολύ κλειστούς χώρους που δεν αερίζονται επαρκώς.

-Η μέτρηση της συσκευής δίνει αποτελέσματα μόνο για προσωπική χρήση, ο κατασκευαστής δεν

φέρει καμία ευθύνη για τη μέτρηση σε νομικό επίπεδο.


