
 
ELCOMED COMPANY 

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ТЕСТЕР  
ЗА АЛКОХОЛ AL-3100 
 

С ПРИНТЕР И СМЕНЯЕМ СЕНЗОР 
 

AL-3100 е апарат, който измерва 

количеството алкохол, съдържащо се в 

човешкия дъх и осигурява бързото му 

и точно превръщане (преизчисление) в 

еквивалентното му количество алкохол 

в кръвта, както и незабавно 

изобразяване и отпечатване на 

резултата. 

 

1. Свързване на апарата 
 

 

  
 

Следвайки Фигурата по-горе, свържете 

правилната страна на всеки кабел със 

съответния извод на основното устройство 

и принтера. 

 

2. Начин на работа 
 

Разположението на бутоните, дисплея, 

изводите за комуникация и основните 

елементи на AL-3100 са показани на 

Фигурата, както следва: 

 

 

 

2.1.  Инструкции за употреба 
 

a) Натиснете бутона за включване, за да 

включите апарата. 

 

b) Ще започне автоматично обратно 
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броене от “234” до “0” докато 

апаратът се темперира. След две 

кратки „бипвания” (кратък двоен 

звуков сигнал), апаратът е готов за 

работа. Готовността на апарата за 

работа се отразява със мигане на 

индикатора “READY” върху дисплея. 

 

c) Захапете плътно сламката с устни 

и духайте рязко и постоянно през нея 

около 3 секунди, докато чуете две 

„бипвания”. Апаратът ще отброи от 

“3” до “0” и когато приключи с 

вземането на пробата от дъха, ще 

видите символът “0” да мига по 

дисплея, докато апаратът анализира 

пробата. 

 

d) Когато анализът завърши, ще 

видите върху дисплея стойността на 

измерената концентрация на алкохол 

в кръвта, измерена в G/L (‰) - 

„промили” (PROMILE). Форматът 

на резултата е 0.00 . Резултатът 

върху дисплея е съпроводен със 

светене на един от трите 

предупредителни надписи: 

LOW - зелен 

WARNING - жълт 

DANGER - червен 

 

e) Резултатите ще бъдат изобразени 

върху дисплея за около 10 секунди, 

след което незабавно се отпечатват 

на хартия (виж точка 2.5. 

Обслужване на принтера). 

Форматът на разпечатката е 

следният: 

 

DATE:2010-06-17 

TIME:10:38:26 

RESULT:0.00 G/L 

SIGN :  

 

f) Ако устройството не може да вземе 

успешна проба, то ще видите изписано 

съобщевие “Out” върху дисплея и 

апаратът ще се самоизключи. 

 

g) Ако желаете да повторите теста, то 

започнете отново от стъпка (a). 

 

h)  Анализ на резултатите (PROMILE 
отчитане).  
 

 

Консумацията на алкохол в 

каквото и да е количество 

намалява способността да се 

управлява моторно превозно 

средство!   Няма „безопасно” 

количество алкохол за консумация 

преди шофиране!   Не шофирайте 

след употреба на алкохол! 

 

2.2. Предупреждения 
 
a. Преди да тествате изчакайте поне 

20 минути след хранене или пиене 

на алкохол.  Всеки алкохол останал 

0.00 ‰ до 

0.10 ‰ 

Безопасен 

диапазон. 

Ниско/ няма 

алкохол 

 

0.20 ‰ до 

0.40 ‰ 

Среден* 

диапазон. 

Повишено  

0.50 ‰ и 

повече 

Предупредите

лен* диапазон. 

НЕ 

ШОФИРАЙТЕ 

На дисплея 

светят 

предупредителни 

светлини 
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в устата или слюнката може да 

повлияе върху точността на 

теста и изисква около 20 минути, 

за да се резорбира.  Това важи и 

за средства за миене на уста и 

зъби, както и други продукти на 

алкохолна основа. 

 

b. Избягвайте тестването в условия 
на силен вятър, в непроветриви 

затворени пространства, както и 

в запрашени и задимени 

помещения. 

 

c. Не вдухвайте дим, слюнка или 

други замърсявания в мундщука, 

т.к. сензорът е много вероятно 

да се повреди. 

 

d. Ако извършвате многократни 

измервания, то изчаквайте поне 

2 минути между всеки два 

последователни теста. Това ще 

предпази сензора от кондензни 

пари, които го заплашват от 

повреда или скъсяват живота му. 

 

e. Желателно е използваните 

сламки да застават максимално 

плътно в мундщука. 

Препоръчителната дебелина на 

сламките е 6 мм. 

 

f. За да се поддържа точността на 

уреда се препоръчва 

извършването на смяна на 

сензора на всеки 6 месеца, до 1 

година, дори ако апаратът не е 

издал предупредителен сигнал  

“Cal” на дисплея, през този период. 

 

g. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ДИСПЛЕЙ “Flo”:  

Ако видите “Flo” на дисплея, това 

означава, че вдишването на пробата 

не е достатъчно силно за 

провеждане на измерване.  

Включете уреда отново и повторете, 

като се уверите, че вдухването е 

достатъчна силно и стабилно по 

време на вземане на пробата. 

 

h. ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ДИСПЛЕЙ “Cal”: 

Ако видите “Cal” на дисплея, това 

означава, че уредът се нуждае от 

смяна на сензора.  

 

2.3. Монтаж на адаптера на 
мундщука 

 

Следвайте Фигурата: 

 

 
2.4. Смяна на сензора 

 

Следвайте Фигурата: 
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Извършете смяната като съблюдавате 

съществуващото свързване: 

 

а) отвийте държача на сензора; 

 

б) свалете сензорния модул от мястото 

му; 

 

в) разделете сензора от куплунга; 

 

г) монтирайте новия сензор по обратен 

ред; 

 

2.5. Обслужване на принтера 
 

а) Включването и изключването на 

принтера от захранването се извършва 

чрез червения бутон, разположен от 

лявата му страна. Принтерът е 

захранен, когато свети индикатора 

“PWR”.  

 

б) За да се извърши отпечатване на 

резултата от измерването е 

необходимо принтерът да бъде 

поставен в състояние ON LINE. Това 

става с бутона “ON LINE” и се 

отразява със светене на индикатора “ON 

LINE”. 

 

в) Свободното придвижване на хартията 

става с бутона “FEED”, като преди това 

принтера трябва да е изведен от 

състояние ON LINE с натискане на бутона 

“ON LINE”.  

 

г) Принтерът на AL-3100 работи с 

термохартия на ролки с ширина 57 мм, 

налична навсякъде в търговската мрежа. 

 

д) AL-3100 работи САМО с 

приложения към комплекта принтер, 

който е специализиран за този модел 

алкохолен тестер. Използването на други 

модели принтери с AL-3100, както и на 

наличния принтер за други приложения 

може да доведе до повреда на техниката! 
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