
KÄYTTÖOPAS

A L K O H O L I M I T T A R I



Kiitos ostoksestasi. DRIVESAFE-alkoholimittari mittaa 
alkoholin tason ihmisen hengityksestä. Ostokseksi on 
osoitus siitä, että kannat huolta alkoholinkäyttöön 
liittyvistä riskeistä.

Alueellasi olevista laeista riippuen DRIVESAFE 
toimitetaan ennakolta asetetuin tasoin, jotka 
osoittavat, katsotaanko alkoholin puhallustulos 
epäonnistuneeksi (punainen taustavalo), varoitukseksi 
(ruskeankeltainen taustavalo) tai läpäistyksi (vihreä 
taustavalo). 

Huomautus: Voi kestää tunnin alkoholin nauttimisesta, 
ennen kuin alkoholi on täysin imeytynyt.

TURVALLISUUS JA VAROTOIMET
• Ryhdy seuraaviin varotoimiin varmistaaksesi mittarisi 

joustavan ja keskeytymättömän toiminnan:
• Käytä tuotetta ainoastaan sen käyttötarkoitukseen.
• Käytä ainoastaan AA-alkaliparistoja.
• Älä varastoi sitä erittäin korkeisiin tai mataliin 

lämpötiloihin ja vältä jättämästä DRIVESAFE 
suoraan auringonvaloon pitkäksi aikaa.

• Älä puhalla savua tai mitään nesteitä 
suukappaleeseen, sillä ne voivat vahingoittaa 
sensoria.

• Älä avaa koteloa. Sen avaaminen mitätöi takuun ja 
voi myös vahingoittaa sisällä olevia komponentteja.

• Pidä kaikki magneetit ja lähettävät laitteet 
(kuten kannettavat puhelimet) poissa mittarista 
radiotaajuuksisen interferenssin minimoimiseksi.

• Mittarin ympäröivä lämpötila on 0oC - +50oC.



TAKUU
Kaikkien ACS-tuotteiden taataan olevan valmistus- ja 
materiaalivikoja yhden vuoden ajan toimituksesta.

ACS suostuu vaihtavansa tai korjaavansa viallisen 
alkoholimittarin sillä edellytyksellä, että vikaa ei 
aiheuttanut väärä käyttö tai väärä käsittely.

Alkoholimittarit, jotka palautetaan takuukorjauksia 
varten, on pakattava asianmukaisesti ja toimitettava 
ennakolta maksettuna valtuutetulle palveluntarjoajalle.

Palvelutiedustelujen yhteystiedot:

Sähköposti: service@acs-corp.com
Verkkosivusto: www.acs-corp.com
Maksuton puhelinnumero: 1-416-619-3500

HUOLTO
Puhdista mittarisi kostealla liinalla ja miedolla 
saippualla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita 
tai liuottimia. Säilytä kuivassa paikassa ja vältä 
äärimmäisiä lämpötiloja.

DRIVESAFE edellyttää kausihuoltoa ja kalibrointia. 
On suositeltavaa kalibroida mittari kerran vuodessa 
tai 5 000 testin jälkeen sen mukaan, kumpi tulee 
aikaisemmin. Kalibrointi on annettava valtuutetun 
huoltohenkilökunnan suoritettavaksi. Näytössä vilkkuu 
CAL-viesti, kun mittari tarvitsee kalibrointia. Mittarin 
kalibroinnin laiminlyönti voi aiheuttaa virheellisia 
lukemia.
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ALOITUS
DRIVESAFE on henkilökohtainen alkoholimittari, joka 
on tarkka ja helppokäyttöinen. Se mittaa hengityksen 
alkoholipitoisuuden (BrAC), joka on suoraan 
verrannollinen veren alkoholipitoisuuteen (BAC). 
DRIVESAFE on ainoastaan yksi painike, minkä vuoksi se 
on erittäin helppokäyttöinen.

Tässä jaksossa tutustut alkoholimittarin osiin ja 
perusominaisuuksiin.

Suukappale

Näyttö

Yksipainikkeinen 
käyttö
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VIRTA PÄÄLLÄ/VIRTA POIS

Paina Virta-painiketta kerran virran kytkemiseksi 
DRIVERSAFE. Mittarin käynnistyessä näet vilkkuvan 
WAIT-viestin näytöllä (noin 3 sekuntia). Vihreä 
taustavalo ja näytöllä oleva READY-viesti osoittaa, että 
mittari on valmis käyttöön.

Mittari sulkeutuu automaattisesti ollessan 
toimettomana 45 sekuntia. Voit katkaista virran 
manuaalisesti painamalla painiketta nopeasti kaksi 
kertaa.

Voit panna DRIVESAFE virran päälle ensimmäistä 
kertaa vetämällä paristolokeron muovikielekkeestä. 
Sinun ei tarvitse avata kantta kielekkeen poistamiseksi.

TÄRKEÄÄ: Katkaise mittarista virta ennen kuin poistat 
akut, koska se voi vaikuttaa kalibrointiin.

PARISTO

Mittari tarvitsee toimiakseen kaksi “AA” alkaliparistoa. 
Pane ne laitteeseen poistamalla takakannen nostaen se 
ylös. Mittari voi suorittaa 1000 testia uusilla paristoilla. 
Näytön oikeassa alakulmassa oleva osoitin osoittaa 
jäljellä olevan paristojen iän.

Kun näytöllä oleva pariston osoitin alkaa vilkkua, sinun 
on vaihdettava paristot.

Voit kuitenkin jatkaa mittarin käyttämistä. Jos näet 
E01-virheviestin, sinun on vaihdettava paristot, ennen 
kuin voit suorittaa uuden puhalluskokeen.
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PUHALLUSKOKEEN SUORITTAMINEN
Huomautus: Jotkin asiat, kuten juominen tai 
tupakointi, voivat vääristää alkoholimittarin lukemia. 
On suositeltavaa huuhdella suusi tai odottaa ainakin 
20 minuuttia ennen testiä.

1. Liitä suukappale DRIVESAFE. 
Voit varmistaa tarkat tulokset 
käyttäen uutta suukappaletta joka 
kerran. Käytetty suukappale voi olla 
likaantunut edellisistä testeistä, mikä 
voi aiheuttaa virheellisiä lukemia.

2. Pane mittariin virta painamalla 
painiketta. Näet vilkkuvan WAIT-
viestin, kun mittari käynnistyy. READY-
viesti näytöllä osoittaa, että mittari on 
valmiina.

3. Vedä syvään henkeä ja puhalla 
suukappaleeseen kohtuullisen 
voimakkaasti sekä tasaisella 
nopeudella ja paineella. Sinun on 
kuultava jatkuva piippausääni, 
mikä osoittaa puhalluksen olevan 
asianmukainen.

Huomautus: Jos puhallusnäyte 
katkeilee tai se on liian kova tai liian 
heikko, kuulet kaksi piippausääntä 
ja näytöllä on ABORT-viesti. Odota 
READY-viestiä ja puhalla uudestaan.
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4. Lakkaa puhaltamasta, kun kuulet 
napsautuksen ja ääni lakkaa (noin 5 
sekunnin kuluttua). Tämä osoittaa, että 
näyteprosessi on suoritettu loppuun.

5. Mittari analysoi ja näyttää tulokset. 
Kuluva aika (muutama sekunti) 
riippuu puhallusnäytteessä olevasta 
alkoholimäärästä ja ilman lämpötilasta.
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JOS
MITTARI:

SILLOIN: KATSO:

Ei käynnisty • Jos käytät sitä ensimmäistä kertaa, poista 
pieni muovikieleke paristolokerosta

• Vaihda paristot

Sivu 1, 2

näyttää 
poikkeavia 
tuloksia

• Vaihda suukappale. Käytä osanumeroa 
95-000145 tilatessasi lisää suukappaleita 
ACS:ltä

• Tarkasta, vilkkuukoCAL-viesti näytöllä. 
Tämä osoittaa, että laite on kalibroitava. 
Vaikka voit jatkaa mitarin käyttämistä, on 
erittäin suositeltavaa lähettää mittari heti 
kalibroitavaksi

• Jos olet syönyt tai tupakoinut ennen testiä, 
huuhtele suusi tai odota vähintään 20 
minuuttia ja toista testi

Sivu i, 
ii, 3

CAL vilkkuu 
näytöllä

• DRIVESAFE tarvitsee kalibrointia. Ota 
yhteys huoltokeskukseen

• DRIVESAFE on kalibroitava joka vuosi 
ensimmäisestä käyttöpäivämäärästä tai 
5000 testin välein

• Voit nähdä, että CAL vilkkuu, vaikka mittari 
ei kaipaa kalibrointia, jos poistat paristot 
katkaisemalla mittarista virtaa

Sivu ii, 2

Tukkeutu-
nut tai likainen 
suukappale

• Vaihda suukappale
• Käytä osanumeroa 95-000145 tilatessasi 

lisää suukappaleita ACS:ltä

Sivu 3

Näyttää 
virhekoodia 
E01

• Vaihda paristot. Mittari ei siirry 
valmiustilaan, ellei paristoja vaihdeta

Sivu 2

Näyttää näitä 
virhekoodeja: 
E02, E03, E04, 
E05, E06, E07, 
E08

• Nämä virheet voivat esiintyä 
käynnistyksen aikana ja osoittavat, että 
mittari kaipaa huoltoa. Saat tietoja 
palauttamismenettelystä ottamalla 
yhteyden ACS:een

Sivu ii

VIANETSINTÄ
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