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Alkomat  osobisty  FiT178-LC jest  ręcznym Profesjonalnym  Alkomatem.

Wykorzystując reakcję elektrochemiczną platyny i cząsteczek etanolu,  alkomat

FiT178-LC zapewnia stabilny i wiarygodny sposób pomiaru. 

Przepłucz usta  wodą przed użyciem.  Wstrzymaj  się  od  palenia  lub  picia

alkoholu przez przynajmniej 10 minut.

- Przesuń do tyłu klapkę baterii z tyłu urządzenia.

- Umieść 3x baterie alkaliczne (AAA, 1.5V) w komorze baterii.

- Jeśli moc baterii jest niewystarczająca do wykonania testu na alkohol, zaświeci

się wskaźnik baterii. Proszę natychmiast wymienić baterię na nową.
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Zasilanie

Pomiar

PRZYCISK
START
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WSKAŹNIK 
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ZAWARTOŚĆ 
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KRWI POWYŻEJ 

POZIOMU 
ALARMOWEGO
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GOTOWY

WYNIK

Części

LCD



Wprowadź  ustnik  i  wciśnij  przycisk ON/OFF przez 1  sekundę,  aby

włączyć/wyłączyć  zasilanie. Kiedy  urządzenie  jest  włączone,  na  wyświetlaczu

pokaże się “ALCO”. Wciśnij przycisk START, aktywuje się sensor podgrzewania.

“PH” zaświeci się 3 razy i zacznie odliczać (“PH99” odliczy do “PH00”). “READY”

& “BLOW” zaświecą się na przemian i będą odliczać przez 30 sekund razem z

wydaniem dźwięku, kiedy urządzenie będzie gotowe do pobrania próby. 

Kiedy użytkownik jest gotowy, powinien dmuchać w sposób ciągły przez ustnik

przez około 5~7 sekund. Próbka oddechu zostanie automatycznie wykryta,  po

usłyszeniu  dźwięku  należy  przestać  dmuchać.  Jeśli  próbka  zostanie  pobrana

pomyślnie, “Anly” (wskazuje analizę) zaświeci się i zostanie wyświetlony odczyt.

Użytkownik może wcisnąć przycisk START dla nowego testu. Kiedy wyświetlacz

odlicza  do  “PH99-PH90”,  a “READY”  &  “BLOW”  świecą  się  na  przemian  i

odliczają  razem przez 30 sekund wydając dźwięk,  urządzenie  jest  gotowe do

użycia.

Wynik testu zostanie wyświetlony na wyświetlaczu LCD w ciągu 10 sekund.
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Proces działania



-  Kiedy  ilość  testów osiągnie  liczbę  MAX TEST,  napisy  “500“  i  “MAX TEST”

pokażą  się  na  wyświetlaczu  LCD.  Jest  to  wskazanie  potrzeby  kalibracji  -

użytkownik  musi  skalibrować  urządzenie,  aby  wyniki  były  wiarygodne.  “MAX

TEST”  wyświetli  się  i  będzie  migać  za  każdym razem,  przy  wejściu  do  trybu

testowego urządzenia. Aby kontynuować test,  musisz poczekać 5 sekund. Aby

“MAX TEST” przestał migać w przyszłości musisz udać się do autoryzowanego

serwisu i skalibrować urządzenie.

-  Kiedy  urządzenie  nie jest  używane  przez  dłuższy  czas  lub  jest  w  niskiej

temperaturze, będzie rozgrzewało się dłużej.

- Po pięciu kolejnych próbach odłóż urządzenie na 2 minuty. 

- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze pokojowej.

- Unikaj gorąca lub dłuższego wystawienia na działanie słońca.

- Jeśli kontrolka baterii świeci się, wymień je na nowe. 

- Jeśli różnica pomiędzy dwoma kolejnymi odczytami wynosi >0.1‰(0.01%) test

należy wykonać ponownie.

- Podczas pobierania próby oddechu NIE blokuj wylotu.

- “Err” miga na wyświetlaczu przez 5 sekund jeśli użytkownikowi nie uda się

rozpocząć testu w ciągu 5 sekund.

Ważne jest,  aby zachować zalecaną 20-minutową przerwę bez palenia

papierosów,  spożywania  alkoholu  lub  czegokolwiek  innego  przed

testem. Zaniedbanie tego może skrócić żywotność sensora.  W takich

przypadkach, sensor może zostać trwale zniszczony lub może wymagać

częstej  kalibracji.  Ta  instrukcja  powinna  zostać  uważnie  przeczytana

aby wiedzieć, jak należycie dbać o sensor.
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Ważne uwagi



- Czujnik ogniwa paliwowego

- Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem.

- Zakres pomiaru: 0.00~ 4.00 ‰ BAC; lub 0.00~0.400% BAC1

                       lub 0.00mg/L~2.0mg/L (współczynnik konwekcji 2.0)

- Zasilanie: 3 x AAA baterie alkaliczne. 

- Wyświetlacz: cyfrowy wyświetlacz LCD z dwukolorowym podświetleniem. 

- Automatyczne wyłączanie: 2 minuty. 

- Pobieranie próbek oddechu:

           około 5~7 sekund ciągłego wydechu przy przepływie 20 L/min.

- Wymiary: 108 x 45 x 20 mm. 

- Waga: 57g. 

- Skalibrowany poziom alarmowy:　□0.02%   □0.03%    □0.05%   □0.08% BAC

              □0.2‰     □0.3‰      □0.5‰     □0.8‰ BAC

              □0.1mg/l  □0.15mg/l  □0.25mg □0.4 mg/l

- Temperatura pracy: 10  do +℃ 45 ℃, dla optymalnego działania

- Zatwierdzenie Agencji: CE 

- Akcesoria: 2 szt. ustników

- Zawartość alkoholu w twojej krwi (BAC) może zmieniać się w ciągu minut

- Nie używaj urządzenia, aby podjąć decyzję, czy możesz prowadzić.

- Wyniki testu nie mogą być przedstawiane w sądzie.

- Najbezpieczniej jest nie prowadzić po wypiciu alkoholu.

- Unikaj pijaństwa; pozostań poniżej POZIOMU ALARMOWEGO nawet jeśli nie

prowadzisz.

- Nie pożyczaj urządzenia. Urządzenie jest zaprojektowane do użytku osobistego

dla zachowania dokładności i higieny. 

- Urządzenie może wymagać kilku minut przerwy pomiędzy pomiarami.

- Przechowuj urządzenie zgodnie z instrukcją. Unikaj długotrwałego wystawienia

na działanie słońca i wilgoci.

- Obchodź się z urządzeniem ostrożnie, jak z delikatnym przedmiotem.

1 BAC – ang. Breath Alcohol Content – zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu
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Specyfikacja urządzenia

Środki ostrożności 



POZIOM KOMUNIKAT WYNIK

OGÓLNE Zielone  podświetlenie  i  “0.00‰  BAC

(0.000%BAC  lub  0.000  mg/l)”  na

wyświetlaczu

≤0.05‰ BAC

≤0.005% BAC

≤0.025mg/l

Alarm przez  16 sekund i  komunikat  “NIE

PROWADŹ”  miga  razem  z  czerwonym

podświetleniem. "HI" miga na wyświetlaczu

>4.00‰ BAC

>0.400% BAC

>2.0mg/l

0.2‰BAC

0.02%BAC

0.1mg/l

Zielone podświetlenie i cyfrowy odczyt <0.20‰ BAC

<0.020%BAC 

<0.10mg/l

Alarm  przez  16  sekund  oraz  komunikat

“NIE  PROWADŹ”  błyska  z  czerwonym

podświetleniem. Wynik na wyświetlaczu.

0.20‰~3.99‰BAC

0.02%~0.399% BAC 

0.1mg~1.995mg/l

0.3‰BAC

0.03%BAC

0.15mg/l

Zielone podświetlenie i cyfrowy odczyt <0.30‰ BAC

<0.03% BAC <0.15mg/l

Alarm  przez  16  sekund  oraz  komunikat

“NIE  PROWADŹ”  błyska  z  czerwonym

podświetleniem. Wynik na wyświetlaczu.

0.30‰~3.99‰ BAC

0.03%0.399% BAC 

0.15~1.995mg/l

0.5‰BAC

0.05%BAC

0.25mg/l

Zielone podświetlenie i cyfrowy odczyt <0.50‰ BAC

<0.050% BAC 

<0.25mg/l

Alarm  przez  16  sekund  oraz  komunikat

“NIE  PROWADŹ”  błyska  z  czerwonym

podświetleniem. Wynik na wyświetlaczu.

0.5‰~3.99‰ BAC

0.05%~0.399% BAC 

0.25~1.995mg/l

0.8‰ BAC

0.08%BAC

0.4mg/l

Zielone podświetlenie i cyfrowy odczyt ≤0.80‰ BAC

≤0.080% BAC  

≤0.40mg/l

Alarm  przez  16  sekund  oraz  komunikat

“NIE  PROWADŹ”  błyska  z  czerwonym

podświetleniem. Wynik na wyświetlaczu.

0.80‰~3.99‰ BAC

0.08%~0.399% BAC 

0.4~1.995mg/l
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Sygnały alarmowe



Jak często należy ponownie kalibrować tester FiT?

Tester FiT mierzy dokładnie przez 1 rok użytkowania. Im częściej się go używa,

tym  częściej  należy  kalibrować.  Zgodnie  z  D/N31051,  zalecamy  ponowną

kalibrację co 12 miesięcy (lub częściej), aby zapewnić maksymalną dokładność. 

W  celu  kalibracji  proszę  skontaktować  się  z  autoryzowanym  serwisem  lub

sprzedawcą.  

ALKOMAT BEZPŁATNIE SKALIBROWANY!

Do procesu kalibracji używamy urządzenia bedącego symulatorem ludzkiego

oddechu wykorzystywanego w policji.
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Kalibracja



Cyfrowy alkomat  FiT178-LC powinien być używany jako ogólny wskaźnik

poziomu alkoholu w organizmie. Wiele czynników (np. pozostałości gazu,

dym, różne zapachy w ustach itp…) mogą mieć wpływ na poziom stężenia

alkoholu  w  wydychanym  powietrzu,  dlatego  odczyty  służą  tylko  celom

odniesienia. Ani sprzedawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności

za działania wynikające z użytkowania urządzenia.

NIE SPOŻYWAJ ALKOHOLU, jeśli zamierzasz prowadzić!   

IMPORTER:

BIG 5 s.c.

ul. Wysockiego 41/6

42-200 Częstochowa

REGON: 241957435

NIP: 573-282-97-69

POMOC TECHNICZNA, INFORMACJE,

WSPÓŁPRACA HANDLOWA, REKLAMACJE:

TELEFON: 508 964 552

EMAIL: biuro@new-electric.pl

GG: 2685390

ALLEGRO: nasz nick new-electric

STRONA FIRMOWA: www.new.electric.pl

Wyprodukowano w Chinach.
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http://www.new.electric.pl/
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