
Naudotojo vadovas

DA–8700

Svarbi saugumo informacija

 Prieš  naudojantis  alkoholio  matuoklį,  atidžiai  perskaitykite  visą  instrukciją  ir  padarykite 

bandomuosius testus.

 Techninę priežiūrą ir kalibravimą turėtų atlikti specialistai.

 Bandymas  turėtų  būti  atliktas  20  minučių  po  valgymo,  gėrimo  ar  rūkymo,  jei  nebus 

palaukta 20 minučių tai rezultatai gali būti netikslūs.

 Likęs alkoholis burnoje gali iškreipti matavimą.

 Aromatiniai burnos purškalai,  kurių sudėtyje yra alkoholio tai pat gali  trikdyti matavimo 

tikslumą. Tokiu atveju palaukite 20 minučių, arba išskalaukite burną su švariu vandeniu. 



 Neleiskite pūsti cigarečių dūmų į matuoklį, jie gali pažeisti sensorių. 

 Išgėrę net ir mažą alkoholio kiekį, nevairuokite nes tai gali sumažinti jūsų reakciją. 

 Rekomenduojama daryti kalibravimą kas 12 mėnesių arba 500 matavimų. 

 Nenaudokite šio prietaiso kaip priemonės „išgėriau ir vairuoju“. Gamintojas ir pardavėjas 

neprisiima jokios atsakomybės už pirmus 3 bandymo rezultatus.

 Kai  prietaisas  ilgą  laiką  nėra  naudojamas,  prašom  išimkite  iš  jo  baterijas.  Po  ilgalaikio 

prietaiso laikymo, pirmi 3 bandymo rezultatai gali būti daug aukštesni. 

 Pakeiskite baterijas, kai ekrane rodomos baterijos indikatorius bus tuščias.

 Kai rezultatas yra 0.01% BAC  didesnis, tai bandykite pakartoti jį iš naujo, kai pakaitinimo 

laikas bus atidėtas.

 Atlikite bandymus tik esant darbinei temperatūroj, kuri yra nurodyta instrukcijoje. 

Įvadas

Ačiū,  kad  nusipirkote  mūsų 

iškvėptame  ore  matuoklį,  DA–8500, 

kuris  yra  asmeninis  ir  profesionalus 

alkoholio  matuoklis  su  ypač  aukštu 

patikimumu. Jis gali būti naudojamas 

ligoninėse,  mokyklose  ir  kitose 

įstaigose.  Tai  matuoklis  įvertinantis 

B.A.C  (alkoholio  kiekį  kraujyje) 

žmogaus iškvėptame ore,  naudojant 

kuro  elementų  jutiklius,  kurie  yra 

aukšto  ilgalaikio  vartojimo  jutikliai, 

pateikdami  tikslius  alkoholio  kiekio 

kraujyje rezultatus.

Komponentų sąrašas 

1. Antgalis

2. Kandiklis

3. LCD Ekranas

4. „start“ mygtukas

5. „Mode“ mygtukas

Vaizdas iš kairės pusės    priekinis  vaizdas galinis vaizdas                   



6. PC ry6io lizdas

7. Baterijos dangtelis 

Pasiruošimas

Įdėkite dvi AA baterijas į baterijų skyrelį, atkreipiant dėmesį į akumuliatoriaus poliškumą. 

 Kad atidarytumėt paspauskite ir 

stumkite dangtelį

2 x AA baterijos (šarminės 1.5V)

Įdėkite antgalį į tam skirtą angą. 

Nepūskite tik išgėrę. Tai gali pažeisti jutiklį. Palaukite 20 minučių ir  tik 

tada atlikite matavimą.

Naudojimas

Nuspauskite  maitinimo  mygtuką.  Atlikto  bandymo  skaičiai 

bus rodomi trumpai, ir po to prasidės atgalinė atskaita.

Kai atgalinė atskaita pasieks nulį ir pasigirs dvigubas pyptelėjimo 

garsas,  ekrane  pasirodys  trys  brūkšneliai  ir  „start“  pradės 

mirksėt.  Giliai  įkvėpkite  ir  pūskite  į  antgalį  nesustodami  5  sekundes,  kol  pasigirs  dvigubas 

pyptelėjimas.

Kai mėginio ėmimas yra atliktas teisingai, tai išorinės linijos suksis LCD ekrane palei kraštus. (Kaip 

parodyta paveiksliuke).



Po kelėtos sekundžių (priklausomai nuo alkoholio kiekio kraujyje) bus rodomas apskaičiuotas BAC ( 

alkoholio kiekis kraujyje). Rezultatas užsidega kelioms sekundėms. Jei jūs norite patikrinti bandymą 

iš naujo, nuspauskite „start“ mygtuką ir iš naujo įjungsi atgalinės atskaitos skaičiavimą. 

Matuoklis automatiškai išsijungs po 15 – 20 sekundžių.

Palaukite 20 minučių po valgymo, gėrimo ar rūkymo, prieš matavimą.

Vartotojo nustatymai ir atmintis

Vartotojas gali  reguliuoti,  VIENETUS, PYPSĖJIMO GARSUS, PŪTIMO LAIKĄ, 

SRAUTO NUSTATYMĄ, per meniu režimą. Įjunkite matuoklį, kuris gali pradėti 

atgalinę  atskaitą.  Per  atgalinės  atskaitos  laiką,  nuspauskite  ir  laikykite 

nuspaudę „mode“ mygtuką ilgiau nei 5 sekundes, taip pateksite į meniu ir 

atminties režimą. 

Matavimo reguliavimas

Kai  „unit“  pasirodo  ekrane,  nuspauskite  „start“  mygtuką,  taip  galėsite 

reguliuoti matavimo vienetus.

Pypsėjimo garsų nustatymas ir reguliavimas

Kai  „bEEp“  pasirodo  ekrane,  nuspauskite  „start“  mygtuką,  taip  galėsite 

reguliuoti  pypsėjimo  garsus.  Jei  vartotojas  nustatė  pyptelėjimo garsą  ant 

0.05%BAC,  tai  garsinis  įspėjamasis signalas  įsijungs  tik  kai  rezultatas  bus 

didesnis  nei  0.05%BAC.  Jei  vartotojas  nustatė „none”  tai  garsinis signalas 

neįsijungs visai. Rekomenduojama nustatyti tokią reikšmę, kuri yra leistina 

jūsų šalyje.

Pūtimo laiko nustatymas

Kai  „bL–t“  pasirodo  ekrane,  nuspauskite  „start“  mygtuką,  taip  galėsite 

reguliuoti  pūtimo  laiką.  Ilgesnis  pūtimo  laikas  iš  giliai  išpūsto  oro 

plaučiuose, leidžia nustatyti tikslesnius rezultatus.

Srauto nustatymo reguliavimas

Kai  „FL–d“  pasirodo  ekrane,  nuspauskite  „start“  mygtuką,  taip  galėsite 

reguliuoti  srauto  aptikimą.  Naudokite  šią  funkciją,  kai  vartotojui  sunku 

įpūsti orą. 

 LO – žemo lygio aptikimas, jis būna nustatytas automatiškai. 



 HI – aukšto lygio srauto nustatymas. Šiam lygiui reikalingas 

stiprus  pūtimas.  Rekomenduojama  nustatyti  tik  kai 

ankstesni bandymai buvo nesėkmingi. 

 USER – vartotojo aktyvuotas režimas.  Kai bandoma atlikti 

bandymą  šiuo  režimu,  reikia  nuspausti  „start“  mygtuką 

iškvėpto oro mėginio metu, norint gauti teisingą iškvėpto 

oro mėginį. 

Įeiti į atminties režimą

Kai „dAtA“ pasirodo ekrane, nuspauskite „  start“  mygtuką, taip pamatysit  naujausius bandymo 

rezultatus. Paspaudus „start“ mygtuką pasirodys kito bandymo rezultatai. Matuoklis gali išsaugo 

50 paskutinių rezultatų. Jei atmintis yra pilna, matuoklis ištrina seniausius rezultatus automatiškai. 

Duomenų valdymas per PC

Viena  iš  labiausiai  pažengusių  funkcijų  yra  DA–8700  USB  yra  duomenų  tvarkymas  jūsų  kompiuteryje. 

Įrašykite programinę įrangą „ bandymo rezultatų skaitymas“ arba „ paleisti kompiuterinį režimą“, parodys 

jums išsamią informaciją apie duomenų registravimą. 

Siekiant valdyti  duomenis savo kompiuteryje, reikia atsisiųsti programinę įrangą (software) ir  išskirtinius 

valdiklius.  Prašome susisiekite arba paklauskite savo platintojo, daugiau informacijos apie šią programą. 

 Softwear version : informacija apie esamą programinę įrangą.

 Total number of test : sukauptas atliktų bandymų skaičius.



 Test result in memory :  Išsaugotų  bandymų  skaičius.  Galima  išsaugoti  50 

bandymų.

 BAC Limit :  vartotojo  nustatytas  pasiektos  koncentracijos  lygio 

garsinis signalas.

 BAC=0 :  Matuojamas  0% koncentracijos  bandymų  rezultatų 

skaičius. 

 BAC < =BAC Limit :Išmatuotas  bandymų  rezultatų  skaičius,  palygintas  su 

aukštesnėmis  BAC ribomis.

 BAC > BAC Limit :  matuojamų  bandymų  rezultatų  skaičius,  palygintas  su 

BAC riba.

 Description :  Jūs  galite  pridėti  pastabą  ar  atmintinę,  kai  vartotojas 

bandymas rezultatas yra išsaugomas duomenų faile.

 Save / Load : Visi bandymų rezultatų rodmenų nuskaitymai iš prietaiso, 

kurie gali būti įrašomi ir įkeliami vartotojo.

 Export to Excel : Duomenys taip pat gali būti perkelti į Excel formatą. 

 DA–8700 USB įrašo tikras matavimo ribas ir prietaisas peržiūri bandymo rezultatus.

 Tos dienos ir laiko informacija ekrane pažymėta x ženklu. 

INFORMACINIAI ŽENKLAI EKRANE IR JŲ REIKŠMĖS

Pranešimas Ką tai reiškia? Veiksmas

Pilna baterija Nieko nereikia daryti

Senka baterijos: įšyla kai 

baterija yra išsekus. Įrenginys 

gali dirbti, tačiau reikia pakeisti 

baterijas.

Pakeiskite baterijas

Jei ekrane dega užrašas „BAT“, 

matuoklis negali būti 

naudojamas, iš kart pakeiskite 

baterijas 

Iš kart pakeiskite baterijas

Mėginių ėmimas apimtis yra 

per maža arba nepakankamas 
Nuspauskite mygtuką dar 

kartą, kad pakartotumėt 

matavimą



pūtimas

Nėra iškvėpto oro mėginyje, 

pūskite per 30 sekundžių, kol 

LCD ekrane pasirodys „OUT“

Nuspauskite mygtuką, kad iš 

naujo įjungtumėt atgalinės 

atskaitos skaičiavimą ir 

pakartokite bandymą.

Jei prietaisas yra įjungtas ne 

priimtinose ribose (0–40˚C ar 32–

104˚F) prietaiso ekrane bus 

rodoma.

Pakartokite bandymą, po to kai 

prietaisas pasieks darbinę 

temperatūrą.

Jei  prietaisas  rodo  „CAL“  iki 

atgalinės  atskaitos,  galite 

išbandyti  daugiau kaip 500 kartų 

alkoholio  koncentracijų  nuo 

paskutinio kalibravimo.

Jūs  galėsite  bandyti  nuolatos, 

tačiau  mes  rekomenduojame 

kreiptis  į  tiekėją  ar  klientų 

aptarnavimą. 

Specifikacija

Matavimo ribos B.A.C 0,00 – 0,500%BAC/0,00 – 5,00‰/0.00 – 2.50 mg/l

Tikslumas +/- 0.005%BAC į 0.1% BAC į 25˚C 

+/- 0,05% BAC į 1,0% į 25˚C 

+/- 0,025 mg/l į 0,50 mg/l į 25˚C                                 

Pasiruošimo laikas Per 12 sekundes į 0.000%BAC/įšilimo laikas gali 

priklausyti nuo BAC matavimo

Analizavimo laikas             Per 5 sekundes į 0.005%BAC/ analizavimo laikas 

gali priklausyti nuo BAC matavimo

Jutiklis   Profesionalus kuro elementų jutiklis

Maitinimas   2 (dvi) AA šarminės baterijos 

Baterijos resursas               apie 1000 bandymų

Išmatavimai 52mm x 123 x 29,5 mm

Svoris 122 g įskaitant baterijas

Darbinė temperatūra 0 – 40˚C

Kalibravimas  Kas 12 mėn. arba po 500 matavimų

Garantija



Gamintojas suteikia prietaisui arba 1 metų arba 500 matavimų garantiją, priklausomai nuo to kas 

ankščiau  įvyksta.  Gamintojas  įsipareigoja  vadovaujantis  šia  garantija,  pakeisti,  koreguoti  ar 

remontuoti prietaisą, tik tada kai prietaisas pristatomas su pirkimo čekiu ar sąskaita faktūra. Ir tik 

tada  jei  nėra  defektų  dėl  stichinių  nelaimių  ar  kliento  atlaidumo,  netinkamo  naudojimo, 

rekonstravimo ar remonto neįgalioto asmens.

Klientų aptarnavimas

Importuotojo serviso tarnyba atlieka prietaiso garantinį ir pogarantinį remontą, kalibravimą, 

aprūpina antgaliais ir teikia konsultacijas prietaiso eksploatavimo klausimais.

IMPORTUOTOJAS

AVIGA UAB

Tilžės 20, LT-47181, Kaunas

Tel: 837 363570

Faksas: 837 362615

info@aviga.lt

PARDAVĖJAS
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