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Su sauga susijusi informacija
Prieš naudodami š gamin atidžiai perskaitykite ši ir susijusi gamini
naudojimo instrukcijas.
Tiksliai vadovaukit s naudojimo instrukcija. Naudotojas turi gerai suprasti ir
tiksliai laikytis instrukcij . Naudokite gamin tik šio dokumento skyriuje
„Naudojimo paskirtis“ nurodytais tikslais.
Neišmeskite naudojimo instrukcijos. Užtikrinkite, kad ji b t išsaugota, ir
gaminio naudotojas j naudot tinkamai.
Laikykit s vis šiam gaminiui taikom vietos ir nacionalini taisykli bei
teis s akt .
Š gamin tikrinti, remontuoti ir atlikti jo technin prieži r leidžiama tik
išmokytiems ir kompetentingiems naudotojams. „Dräger“ rekomenduoja su
„Dräger“ sudaryti technin s prieži ros sutart ir patik ti visus taisymo darbus
„Dräger“ specialistams.
Nenaudokite sugedusio arba ne visos komplektacijos gaminio. Nekeiskite
gaminio konstrukcijos.
Bet kokios gaminio trikties ar gedimo atveju praneškite apie tai „Dräger“.
Vykdant bendrosios prieži ros darbus b tina naudoti tik originalias „Dräger“
dalis ir pagalbinius reikmenis. Priešingu atveju gaminys gali veikti
netinkamai.
Ši naudojimo instrukcij kitomis kalbomis elektroniniu formatu galima
atsisi sti iš atitinkamo gaminio puslapio (www.draeger.com/ifu) arba
nemokamai gauti kaip spausdintin egzempliori tarpininkaujant „Dräger“
arba specializuotiems pardav jams.

Naudokite tik tokius kroviklius, maitinimo blokus, baterijas ir akumuliatorius,
kuriuos šiam gaminiui yra aprobavusi „Dräger“.
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2

Susitarimai šiame dokumente

2.1

sp jam j piktogram apibr žtys

Toliau nurodytos sp jamosios piktogramos šiame dokumente pateikiamos
siekiant atkreipti naudotojo d mes galimus pavojus. Pateikiamas kiekvienos
piktogramos apibr žimas:
SP JIMAS
sp jimas apie galimai pavojing situacij . Jos neišvengus, galimas mirtinas
arba sunkus sužalojimas.

ATSARGIAI
sp jimas apie galimai pavojing situacij . Jos neišvengus, galima susižaloti.
Taip pat gali b ti naudojamas sp ti apie nesaugius veiksmus.

PASTABA
sp jimas apie galimai pavojing situacij . Jos neišvengus galima sugadinti
produkt arba pakenkti aplinkai.

2.2

Tipografiniai susitarimai

Tekstas

Paryškintu šriftu parašyti tekstai žymi ant prietaiso esan ius
užrašus ir ekrano tekstus.
Šis prie sp jim pateiktas trikampis žymi galimyb išvengti
pavojaus.

Šis simbolis žymi informacij , kuri palengvina gaminio naudojim .
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Aprašymas

3.1

Gaminio apžvalga (žr. 2 psl.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3.2

Alkoholio matavimo prietaisas
Šviesos diodo žiedas
Mygtukas
Kandiklio veikimo zona
Kandiklis
Apsauginis dangtelis
Kandiklio laikiklis
Ekranas
USB jungtis (n ra skirta prietaisui krauti, tik prieži rai)
Baterij skyriaus dangtis
Baterija
garsiakalbis

Naudojimo paskirtis

Alkoholio matavimo prietaisas „Dräger Alcotest® 4000“1) skirtas alkoholio
koncentracijai žmogaus iškvepiamame ore matuoti. Matavimas naudojamas
asmen girtumo laipsniui nustatyti. Šis matavimas n ra pagrindas gydomosioms
priemon ms skirti.

4

Naudojimas

SP JIMAS
Smulkios prietaiso dalys gali atsilaisvinti ir kyla pavojus jas praryti.
Prietaisas n ra skirtas vaikams iki 3 met .

4.1

Naudojimo s lygos

Prietaisas pristatomas jau sukalibruotas. Jei kalibravimas buvo atliktas anks iau
nei prieš 12 m nesi , prietais reikia sukalibruoti iš naujo. Tai gali atlikti, pvz.,
„DrägerService“.
Palaukite apie 15 minu i po paskutinio alkoholio vartojimo.
Šio laukimo laiko negalima sutrumpinti išskalaujant burn vandeniu arba
nealkoholiniais g rimais.

1)

„Alcotest®“ yra registruotasis „Dräger“ preki ženklas.
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Burnoje užsilik alkoholio liku iai arba aromatiniai g rimai (pvz., vaisi
sultys), burnos purškikliai, kuriuose yra alkoholio, ir medikamentai gali
iškraipyti matavim .
Matavimo rezultat taip pat gali iškraipyti raug jimas ir v mimas.
4.1.1
Prieš imant m gin
Prieš imant m gin , tikrinamas asmuo turi kv puoti tolygiai ir ramiai.
Tikrinamas asmuo turi geb ti iškv pti m giniui paimti reikiam mažiausi
oro kiek .
4.1.2
Pasiruošimas naudojimui
1. sitikinkite, kad baterijos yra krautos ir d tos.
2. sitikinkite, kad užd tas švarus kandiklis.
4.1.3
Prietaiso jungimas ir išjungimas
Prietaiso jungimas
1. Palaikykite nuspaud mygtuk apie 1 sekund .
2. Palaukite, kol bus parodyta, kad pasirengta matuoti.
Prietaiso išjungimas
1.

Palaikykite nuspaud mygtuk apie 3 sekundes.
Prietaisas automatiškai išsijungia po 2 minu i , jei per t laik neatliekama
joki valdymo veiksm .
Jei tam laikui išjungsite prietais , laukimo trukm iki parengties matuoti
nesutrump s.

4.2

Pirmosios eksploatacijos pradžia

4.2.1
Standartinis vediklis
Pirm kart jungus prietais , atsidaro nustatym pagalbos langas. Jei prietaisai
sukonfig ruoti iš anksto, šio veiksmo n ra.
Naudojant nustatym pagalb , nustatoma:
kalba
datos formatas
data
laiko formatas
laikas
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matavimo vienetas
Visus nustatymus galima pakeisti meniu.
4.2.2
Šali vediklis
Pirm kart jungus prietais , atsidaro šali s rašas. Pasirinkus pageidaujam
šal , pasirenkami konkre ios šalies nustatymai. Tokie nustatymai, kaip kalba
arba matavimo vienetas, jau yra sukonfig ruoti iš anksto ir j pasirinkti rankiniu
b du nebereikia.
Visus nustatymus galima pakeisti meniu.
PASTABA
Ankstesni nustatym praradimas
Jei baterij keitimas užtrunka ilgiau nei 5 minutes, dat ir laik reikia nustatyti iš
naujo. Matuoti galima tik su nustatyta laiko reikšme.

4.3

Kv pavimo m ginio pa mimas
Kiekvienam tikrinamam asmeniui naudokite nauj kandikl .
Stenkit s, kad ant jutiklio nepatekt didel s alkoholio koncentracijos, pvz.,
prieš tikrindami labai neblaiv asmen , liepkite jam išsiskalauti burn . D l to
jutiklio naudojimo trukm sutrump ja.

1.
2.
3.
4.

Nauj kandikl (užsakymo nr. 83 25 250) užd kite ant kandiklio laikiklio (žr.
2 psl.).
Mygtuk spauskite maždaug 1 sekund , kol pasirodys pradžios langas.
Po maždaug 4 sekundži rodoma P SKITE. Prietaisas parengtas matuoti.
kandikl p sti reikia tolygiai ir nesustojant.
Neuždenkite ranka kandiklio išleidimo angos.
Pasigirsta ištisinis garsinis signalas.
Po keli sekundži (ši trukm skiriasi atsižvelgiant prietaiso temperat r ir
išmatuot koncentracij ) rodomas matavimo rezultatas.

Kit matavim vykdymas
Nor dami matuoti dar kart , trumpai paspauskite mygtuk .
Pra jus jutiklio laukimo laikotarpiui (žr. „Techniniai duomenys“ 180 psl.),
rodoma P SKITE.
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4.5

Naudojimas

Išimkite kandikl
Kandikl išimkite traukdami j iš kandiklio laikiklio virš .
Kandikl utilizuokite pagal vietoje galiojan ias taisykles.

Meniu valdymas

Meniu jungimas
1. Spustel kite mygtuk . Rodomi meniu rodmenys.
Jeigu mygtukas nenuspaudžiamas 3 sekundes, gr žtama pasiruošim
matuoti.
2. Spustel kite mygtuk dar kart (per 3 sekundes). Pasirodo meniu.
Pra jus 30 sekundži , meniu automatiškai pradingsta, jei neatliekamas joks
valdymo veiksmas.
Slinkimas meniu
Spustel kite mygtuk .
Kai pasiekiamas paskutinis rašas, kitu mygtuko spustel jimu v l
peršokama virš .
Pasirinktos funkcijos arba vesties patvirtinimas
Palaikykite nuspaust mygtuk .
Meniu išjungimas
Pomeniu pasirinkite meniu element Atgal.
Pagrindiniame meniu pasirinkite meniu element Matavimas.
Ver i keitimas
1. Kelis kartus spustel kite mygtuk tol, kol pasieksite pageidaujam
nustatym .
Nor dami patvirtinti nustatym , palaikykite nuspaust mygtuk .

4.6

Meniu elementai

Meniu pateikiami toliau išvardyti elementai.
4.6.1
Matavimo rezultatai
Rodomi visi rašyti rezultatai kartu su matavimo vienetu, data ir laiku, m ginio
numeriu ir informacija apie tai, kaip buvo paimtas m ginys: rankiniu b du ar
pasyviai.
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4.6.2

„Bluetooth®“ (pasirinktinai)

Prietaisas paruoštas sujungti su program le „Bluetooth®“ ryšiu.
jungiama arba išjungiama „Bluetooth®“ funkcija.
Mygtuku patvirtinkite „Bluetooth®“ nustatym „ j.“ arba „išj.“.
Veikiantis „Bluetooth®“ ryšys ekrane taip pat rodomas atitinkamu simboliu.
L ktuve „Bluetooth®“ jungti negalima.
4.6.3
Kitas aptarnavimas
Rodomas iki kalibravimo ir technin s prieži ros lik s laikas dienomis.
4.6.4
Data ir laikas
Nustatoma data ir laikas.
Skaitmenis keiskite ir patvirtinkite mygtuku.
4.6.5
Kontrastas
Nustatomas kontrastas.
Kontrasto nustatym pasirinkite ir patvirtinkite mygtuku.
4.6.6
Garsiakalbis
Nustatomas garsas.
Gars nustatykite ir patvirtinkite mygtuku.
4.6.7
Kalba
Nustatoma kalba.
Kalb pasirinkite ir patvirtinkite mygtuku.
4.6.8
Programin ranga
Rodomas programin s rangos versijos numeris ir prek s kodas.
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Trik i šalinimas

Atsiradus prietaiso triktims, pasirodo klaidos pranešimas. Po pranešimu
pasirod s numeris naudojamas techninei prieži rai. Jei kelis kartus jungus ir
išjungus prietais triktis išlieka, susisiekite su „DrägerService“ arba
prekybininku.
Gedimas / triktis

Priežastis

Šalinimas

Nepavyksta jungti
prietaiso.

Baterija išsikrov .

Pakeiskite baterij .

Iškv ptas per mažas
kiekis / bandymas
atliktas netinkamai.

Tikrinamas asmuo pu ia
per silpnai arba su
pertr kiais.

kandikl p sti reikia
stipriau ir nesustojant.

Prietaisas už
temperat ros
diapazono rib .

Prietaisas per šiltas arba
per šaltas.

Atv sinkite arba
pašildykite prietais .

Viršytas matavimo
diapazonas. Jei burnoje
yra lik alkoholio,
išmatuotos reikšm s gali
b ti neteisingos.

Nuo paskutinio alkoholio
vartojimo turi praeiti
mažiausiai 15 minu i .
(Žr. 175 psl.).
Nor dami pakartoti,
spauskite mygtuk .

Per mažas t ris

Iškvepiant išp sta per
mažai oro.

Dar kart išp skite.

Per didelis t ris

Viršytas matavimo
diapazonas.

Dar kart išp skite.

M ginio mimo
nutraukimas

Netolygus iškv pimas,
Dar kart išp skite.
staigus nutraukimas arba
kv pimas

Trikties numeris

Prietaiso klaida

(viršytas matavimo
diapazonas)
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Išjunkite ir v l junkite
prietais . Jei triktis išlieka,
susisiekite su
„DrägerService“ arba
prekybininku.
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Technin prieži ra

Prietaisas kalibruojamas kas pus met , kadangi laikui einant did ja matavimo
netikslumo tikimyb . Kalibravim ir technin prieži r atlikti leidžiama tik
galiotiesiems asmenims, pvz., „DrägerService“.

6.1
1.
2.
3.
4.
5.

Pakeiskite baterij
Išjunkite prietais .
Atitraukite baterij skyriaus dangtel .
Pakeiskite baterij (baterijos tipas 3 V CR123A; užsakymo Nr.: 83 21 390).
Keisdami atkreipkite d mes polius.
Užd kite baterij skyriaus dangtel .
Patikinkite, ar teisingai nustatyta laiko reikšm .
Jeigu baterija kei iama ilgiau nei 5 minutes, laiko reikšm reikia nustatyti iš
naujo. Matuoti galima tik su nustatyta laiko reikšme.

6.2

Valymas

Prietaisas tur t b ti valomas etanolio pagrindu pagaminta valymo priemone.
Prietaiso valymas
1.
2.
3.

Nušluostykite prietais vienkartiniu audiniu, naudodami valymo priemon .
Nepilkite valymo priemon s tiesiai ant prietaiso.
Saugokite, kad duj
jimo ang nepatekt skys io.
Išvalyt prietais palaikykite nesupakuot bent 24 valandas kambario (2025 °C) temperat roje.
Paskui atlikdami alkoholio koncentracijos iškv ptame ore test
nepavartojus alkoholio sitikinkite, kad prietaiso viduje n ra etanolio liku i
ir rodomas rezultatas „0,00“.
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Utilizavimas

Utilizavimas
Š prietais šalinti su buitin mis atliekomis draudžiama. D l to jis yra
paženklintas šalia esan iu simboliu. Š gamin „Dräger“ priima atgal
nemokamai. Informacij apie tai suteikia nacionaliniai platintojai ir
„Dräger“.
Baterijas ir akumuliatorius šalinti su buitin mis atliekomis draudžiama.
D l to jos yra paženklintos šalia esan iu simboliu. Baterijas ir
akumuliatorius pagal galiojan ius potvarkius pristatykite baterij
surinkimo vietas.
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Matavimo principas

Elektrocheminis jutiklis

Matavimo diapazonas
Alkoholio koncentracija
iškvepiamame ore

Nuo 0,00 iki 2,50 mg/L
(etanolio mas iškvepiamamo oro t rio
vienete, esant 34 °C ir 1013 hPa).

Alkoholio koncentracija kraujyje

Nuo 0,00 ‰ iki 5,00 ‰
(etanolio mas kraujo mas s arba t rio
vienete, esant 20 °C ir 1013 hPa.)

Pateikiant šiuos duomenis, naudojamas iškvepiamo oro ir alkoholio kiekio
kraujyje perskai iavimo koeficientas yra 2100 (nustatyta gamykliškai; galima
sukonfig ruoti šalyje taikomus perskai iavimo koeficientus).

Matavimo vienetai
mg/L, g/100 mL, g%, g/L, g/210 L, g/L ‰, %, mg/100 mL, mg%, mg/mL
(sukonfig ruota atitinkamai šaliai)
Prietaisas atitinka EN 15964 reikalavimus. J galima konfig ruoti pagal ši
norm .
Rodomos matavimo vert s sukonfig ravus pagal EN 15964:

Matavimo vert

Indikatorius

Nuo 0,0 mg/L iki 0,03 mg/L

0,0 mg/L

<0,03 mg/L

Matavimo vert
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Aplinkos s lygos
Eksploatuojant

nuo –5 iki +50 °C
(nuo 23 °F iki +122 °F)
nuo 10 iki 100 % santykin s dr gm s
(nesikondensuoja)
nuo 600 iki 1300 hPa

Laikant

Nuo –20 °C iki +60 °C
(nuo –4 °F iki +140 °F)
Nuo 15 % iki 75 % santykin s dr gm s
(nuo 10 % iki 100 % santykin s dr gm s
<48 val.)

M ginio mimas
Iškvepiamas t ris

>1,2 L (nustatyta iš anksto)

Iškv pimo srov

>10 L/min. (nustatyta iš anksto)

Iškv pimo trukm

>1,6 s (nustatyta iš anksto)

Matavimo tikslumas
Standartinis pakartojamumo nuokrypis pagal etanolio standart
Iki 0,50 mg/L
0,50 mg/L
Iki 1,00 ‰
1,00 ‰

0,008 mg/L
1,7 % matavimo reikšm s
0,017 ‰ arba
1,7 % matavimo reikšm s
priklauso nuo to, kuri reikšm didesn

Jautrumo slinkis

paprastai 0,4 % matavimo reikšm s per
m nes

Laukimo laikas, kol bus paruošta matuoti, po ankstesniojo
matavimo:
0,25 mg/L
0,50 mg/L
1,00 mg/L
>1,50 mg/L

20 s
40 s
80 s
120 s

0,50 ‰
1,00 ‰
2,00 ‰
>3,00 ‰

20 s
40 s
80 s
120 s
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Kalibravimas

Rekomenduojama kas 12 m nesi

Matmenys

50 mm x 133 mm x 29 mm
(P x A x G)

Svoris

Apie 130 g

Srov s tiekimas

1 vnt. 3 V CR123A

Baterij tur t pakakti iki 1500 matavim (šis skai ius skiriasi atsižvelgiant
naudojim ir aplinkos s lygas).

Apsaugos klas

IP 52

S saja

USB lizdas, rengtas prieži ros tikslais

CE ženklinimas

elektromagnetinis suderinamumas

Konfig racija galima, žr. specifikacij lentel .
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