
SCA BA02 

Manualul Utilizatorului              Etilotest (test pentru depistarea alcolemiei) 

 

Citiţi cu atenţie întregul manual al utilizatorului înainte de a utiliza dispozitivul şi înţelegeţi măsurile de 
siguranţă şi instrucţiunile detaliate de operare ale acestui dispozitiv. Depozitaţi manualul utilizatorului 
într-un loc sigur pentru referinţe ulteriore. Dacă vindeţi dispozitivul, nu uitaţi să furnizaţi manualul 
utilizatorului noului proprietar, împreună cu dispozitivul şi accesoriile sale. 

Măsuri importante de siguranţă 

IMPORTANT!!! 

Folosirea etilotestului imediat după sau în decursul a 15 minute de la consumarea alcoolului poate 
deteriora senzorul şi există pericolul ca următoarele măsurători să fie eronate ca urmare a 
deteriorării. Operarea în mod neprofesionist a dispozitivului nu este acoperită de garanţie. 

 Nu efectuaţi teste în condiţii de vânt puternic sau camere închise, cu aer unde este fum de 
ţigară sau care conţine vapori de alcool. 

 Dacă apare simbolul de baterie slabă pe afişaj, înlocuiţi bateriile cu altele noi. 

 Nu suflaţi fum, mâncare sau alte lichide în piesa bucală. 

 Folosiţi dispozitivul numai în medii unde temperatura este între +10 and +40 °C. Folosirea 
dispozitivului într-un mediu în afara acestor valori poate deteriora dispozitivul şi duce la 
rezultate incorecte ale testelor. 

 Nivelul de alcool din respiraţie depinde de mulţi factori care se pot schimba în timp. Nivelul se 
poate schimba chiar şi la câteva minute după efectuarea testului iniţial. 

 Măsurătorile rezultate cu acest dispozitiv nu se pot folosi ca dovezi în proceduri legale. 

 Informaţiile obţinute prin utilizarea acestui dispozitiv sunt numai de natură informativă. Vă 
recomandăm să nu îl folosiţi ca factor decizional asupra capacităţi de a performa activităţi care 
necesită responsabilitate. Mai mulţi factori (de exemplu resturile de gaze naturale, fumul sau 
respiraţia dezagreabilă) pot influenţa nivelul valorilor măsurate. 

 Nu conduceţi şi nu lăsaţi pe altcineva să conducă vehicule după consumarea de alcool. Dacă aţi 
consumat alcool, desemnaţi pe altcineva să vă conducă maşina sau optaţi pentru o altă formă de 
transport. 

 Nici vânzătorul şi nici producătorul nu îşi asumă răspunderea pentru daunele cauzate de 
utilizarea acestui dispozitiv. 
 

NU CONSUMAŢI NICIODATĂ ALCOOL DACĂ PLANUIŢI SĂ CONDUCEŢI UN VEHICUL MOTORIZAT!!! 
 
Atenţie: Se recomandă verificarea acurateţii acestui dispozitiv după un an de utilizare. Odată cu 
utilizarea mai frecventă a dispozitivului, durata sa de viaţă se poate diminua iar rezultatele măsurate pot 
să nu fie corecte. 
 



Descrierea dispozitivului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalarea bateriei 

1. Scoateţi capacul compartimentului bateriei.  
2. Introduceţi 3 baterii alcaline tip AAA în conformitate cu polaritatea afişată în interiorul 

compartimentului pentru baterii. 
3. Puneţi la loc capacul. 
4. După introducerea bateriilor va începe automat procesul de auto-curăţare. Indicatorul de auto-

curăţare va începe să se afişeze intermitent iar pe ecran se va afişa numărătoarea inversă de 
timp. 

5. Veţi putea utiliza dispozitivul după ce funcţia de auto-curăţare va lua sfârşit. 
 

Notă 
Scoateţi bateriile dacă depozitaţi dispozitivul sau nu îl veţi folosi o perioadă mai îndelungată de timp. 
Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă precum razele directe ale soarelui, foc, etc. Utilizarea 
incorectă a bateriilor poate duce la scurgerea de electrolit şi coroziune. Pentru a vă asigura că aparatul 
funcționează corect, continuați în conformitate cu instrucțiunile de mai jos:  
- Nu introduceți bateriile în direcția greșită.  
- Nu încărcați, încălziţi, deschideţi sau scurta bateriile.  
- Nu aruncați bateriile în foc.  
- Nu lăsați bateriile descărcate în aparat.  



- Nu combinați mai multe tipuri de baterii sau baterii noi și vechi.  
- În cazul în care nu veți folosi aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, scoateți bateriile pentru a  
preveni eventuale deteriorări cauzate de o scurgere ulterioară a bateriei.  
- Dacă aparatul nu funcționează corect sau eficiența sa este redusă, schimbaţi toate bateriile cu unele 
noi.  
- În cazul în care apar scurgeri de electrolit din baterii, duceţi dispozitivul la curăţat într-un centru de 
service autorizat. 
 

Aplicarea 
1. După introducerea bateriilor va apărea indicatorul "AUTO CLEANING" (de curățare automată) și 

numărătoarea inversă a  timpului de curățare automată va începe. Apăsarea butonului ON / OFF  
va întrerupe procesul de curățare automată.  

2. Este important să vă clătiți gura cu apă curată înainte de utilizare. Nu fumați și nu beţi băuturi 
alcoolice timp de cel puțin  5 minute înainte de utilizare.  

3. Apăsați butonul START pentru o perioadă scurtă de timp pentru a porni dispozitivul. Senzorul de 
preîncălzire va fi activat. "WAIT" va clipi intermitent pe ecran timp de aproximativ 9 secunde. 
Apoi, "PH" și "Sta" vor apărea intermitent pe ecran și  va  începe numărătoarea inversă de 
preîncălzire.  

4. Introduceți un pai sau tubul de suflare în orificiul de deasupra ecranului LCD. 
 

Important 
Așteptați până când procesul de preîncălzire este finalizat deoarece senzorul are nevoie să se 
încălzească.  
        5.      "READY" va apărea pe ecran, de îndată ce numărătoarea inversă este completă și un sunet se 
va auzi. Dispozitivul este acum gata de testare.  
        6.        Apăsați și țineți apăsat butonul "Blow" . Indicatorul "Blow" se va aprinde pe afișaj. Este 
necesar să suflaţi  în tub în același timp. Suflarea în tub trebuie să fie constantă și trebuie să dureze 
aproximativ 6 secunde până când un sunet se va auzi și va apărea  valoarea măsurată.  
- O valoare măsurată mai mică de 0,1 ‰ se va afişa ca "0.00 ‰".  
- O valoare măsurată între 0,1 ‰ - 1,5 ‰ va apărea pe ecran.  
- Valoarea măsurată mai mare de 1,5 ‰ - "HI" (valoare mare) și " NO DRIVING" (CONDUSUL INTERZIS) 
vor  începe să clipească pe un fundal roșu. 
 

Semnale de alarmă 
 

Valori de siguranţă O valoare măsurată mai mică de 0,1 ‰ se va afişa 
ca "0.00 ‰" 

Valori mici O valoare măsurată între (>0.1 ‰) şi o valoare 
mare (de avertizare) este arătată pe afişaj ca o 
valoare concentrată de alcool 

Valori mari, de avertizare Valoarea măsurată este egală sau mai mare decât 
valoarea concentrată de avertizare. Un semnal 
audio se va emite iar " NO DRIVING" (CONDUSUL 
INTERZIS) vor  începe să clipească de 25 de ori 
(timp de aproximativ 10 secunde) pe un fundal 



roșu. 
Dacă valoarea măsurată este mai mare de 1,5 ‰,  
" NO DRIVING" (CONDUSUL INTERZIS) şi "HI" 
(valoare mare) vor  începe să clipească de 25 de 
ori (timp de aproximativ 10 secunde) pe un 
fundal roșu. 
Apăsaţi butonul START pentru a opri semnalul 
sonor. 
ESTE INTERZIS CONDUSUL dacă valoarea minimă 
de avertizare este depăşită. 

 
 
 
 
Note importante 

 Pentru a asigura rezultate de măsurare precise, este necesar să se efectueze așa-numita auto-
curățare, dacă nu ați folosit aparatul pentru mai mult de 2 săptămâni (în special înainte de prima 
utilizare). Începeți procesul de auto-curăţare prin eliminarea bateriilor și reintroducerea lor și 
pornirea dispozitivului.Indicatorul "curățare automată" va începe să clipească. Procesul de auto-
curăţare  durează aproximativ 5 minute și se va afişa o numărătoare inversă de pe ecran în acest 
timp. În ultimul minut al curățării un sunet se va auzi. Aparatul se va stinge automat după 1 
minut și procesul de auto-curățare va fi finalizat. Verificați că nu a rămas  alcool rezidual în 
interiorul dispozitivului înainte de a efectua un test.  

 Dacă apăsați butonul ON / OFF se va încheia procesul de curățare automată.  
 După 4 teste repetate lăsaţi dispozitivul să se odihnească  timp de 2 minute. 
 Dacă mesajul "Err" clipește pe ecran timp de mai mult de 5 secunde, poate indica o manipulare 

incorectă:  
 Nu ați apăsat și ținut apăsat butonul BLOW în timpul testului. 
 Nu aţi început  testul în termen de 8 secunde de la apariţia indicatorului "READY". 
 Dacă nu veți folosi dispozitivul, depozitaţi-l într-un loc uscat. 
 Dacă indicatorul luminos al bateriei începe să clipească şi indică fapul că bateria este slabă, 

măsurarea nu este exactă și că este necesar să se înlocuiască  bateriile fără întârziere. 
 În cazul în care diferența dintre două măsurători consecutive este mai mare de 0,00 ‰, trebuie 

să repetați măsurătoarea. 
 Pentru a vă asigura că măsurarea este corectă, verificați că nu există alcool rămas în aparat. 

Așteptați până când LOW este afișat pe ecran. Afișaţi această informație prin apăsarea din nou a 
butonului START. Țineți apăsat BLOW și permiteţi aerului proaspăt  să fie aspirat prin 
deschizătură. Dacă este necesar, puteți elimina alcoolul rămas prin agitarea cu atenție a 
dispozitivului.  

 0,5 ‰ = 0,05% = 0,25 mg / l (dacă factorul convectiv este 2.0) 
 
 

 



Specificaţii tehnice 

 
 
 

Intervalul de măsurare 0.1 – 1.5 ‰ 

Bateria 3 baterii alcaline de 1.5V AAA 

Afişajul Afişaj LCD cu două culori de fundal 

Oprirea automată 2 minute 

Durata testului ≥ 6 secunde 

Timpul necesar de preparare a testului 30 de secunde 

Dimensiuni (î  l x d) 107 x 45 x 25 mm 

Greutate Aproximativ 48 g (fără baterii) 

Valorile calibrate de avertizare 0.2 / 0.3 / 0.5 / 0.8 ‰ 

Accesorii 3 tuburi de suflat 

 
Datele menţionate mai sus pot suferi modificări fără o justificare. 
 
Nu uitaţi că valorile măsurate pot fi afectate de mulţi factori precum poluarea din aer, fumul şi diferite 
mirosuri din respiraţie. Ca atare, se consideră că  valorile măsurate au un caracter pur informativ. Nici 
vânzătorul şi nici producătorul nu îşi asumă răspunderea care reiese din utilizarea acestui dispozitiv. 
 
Atenţie! Folosirea etilotestului imediat după sau în decursul a 15 minute de la consumul băuturilor 
alcoolice poate deteriora senzorul de detecţie şi există pericolul ca măsurătorile să nu fie corecte. 
Operarea în mod neprofesionist a acestui dispozitiv nu este acoperită de garanţie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII CU PRIVIRE LA RECICLAREA CORECTĂ A MATERIALELOR DE 
AMBALARE 

Duceți ambalajele la un centru de reciclare hârtie. 

RECICLAREA CORECTĂ A APARATELOR ELECTRICE ŞI ELECTROCASNICE 

Semnificaţia simbolului de pe produs, de pe accesoriile sale sau de pe ambalaj indică 
faptul că acest produs nu trebuie tratat ca deşeu menajer. Vă rugăm casați acest aparat la 
centrul de colectare pentru reciclarea deşeurilor electrice şi electronice din zona dvs. 
Alternativ, în unele state ale Uniunii Europene sau în alte state europene, puteţi returna 
produsele la distribuitorul local atunci când achiziţionaţi un produs nou echivalent. 
Casarea corectă a acestui aparat va contribui la economisirea de resurse naturale  
valoroase şi la prevenirea impactului potenţial negativ asupra mediului şi al sănătăţii 
umane care poate apărea ca rezultat al tratării necorespunzătoare a deşeurilor. Interesaţi-
vă la autorităţile locale sau la cel mai apropiat centru de colectare a deşeurilor pentru 
detalii suplimentare. Casarea incorectă a acestui tip de deşeuri poate fi sancţionată prin 
amenzi, conform normelor naţionale 

Pentru persoanele juridice din Uniunea Europeană 

Dacă doriţi să casaţi un dispozitiv electric sau electronic, solicitaţi informaţiile necesare de 
la distribuitorul sau furnizorul dvs. 

Reciclarea în țări din afara Uniunii Europene 

Dacă doriţi să casaţi acest produs, solicitaţi informaţiile necesare despre metoda corectă   
de casare de la departamentele autorităţilor locale sau de la distribuitorul dvs. 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele legislative de bază ale UE care îl vizează. 

 

Producătorul își rezervă dreptul de a aduce modificări textuluI, designului și parametrilor tehnici fără o 
notificare prealabilă. 

 
 


