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SCA BA01 V2 
Manual de utilizare         Alcooltest 
 
Citiţi cu atenţie întreg manualul de utilizare înainte de folosirea dispozitivului şi înţelegeţi 
măsurile de siguranţă şi instrucţiunile de operare detaliate pentru acest dispozitiv. 
Depozitaţi manualul de utilizare într-un loc sigur pentru consultare ulterioară. 
Dacă vindeţi dispozitivul, nu uitaţi să oferiţi manualul de utilizare noului deţinător, 
împreună cu dispozitivul şi accesoriile sale. 
 
Măsuri de siguran ţă importante 
 
IMPORTANT!!! 
 
Utilizând alcooltestul imediat după sau în intervalul a 15 minute de la consumarea 
alcoolului poate deteriora senzorul detector şi există astfel riscul ca măsurătorile 
ulterioare să nu prezinte precizie. Operarea neprofesională a acestui dispozitiv nu este 
acoperită de garanţie. 
 
● Nu efectuaţi teste în condiţii de vânt puternic sau într-o încăpere închisă, care este 
umplută cu fum de ţigară sau conţine vapori de acool. 
● Dacă simbolul de baterie consumată apare pe ecran, înlocuiţi bateriile cu unele noi. 
● Nu suflaţi fum, alimente sau lichide în piesa bucală. 
● Utilizaţi dispozitivul doar într-un mediu în care temperaturile sunt situate între +10 şi 
+40° C. Utilizarea într-un mediu în afara acestui interval poate defecta dispozitivul şi 
conduce la rezultate alte testelor incorecte. 
● Nivelul de alcool din respiraţie depinde de mulţi factori care se modifică în timp. 
Nivelul se poate schimba în câteva minute după testul iniţial. 
● Rezultatele măsurătorilor acestui dispozitiv nu pot fi utilizate în proceduri legale ca 
dovezi. 
● Informaţiile obţinute utilizând acest dispozitiv sunt doar informative în natură. Vă 
recomandăm să nu le utilizaţi pentru luarea deciziilor privind capacitatea de a efectua 
orice activitate ce necesită responsabilitate. Mai mulţi factori (de exemplu resturile de 
gaze naturale, fumul şi respiraţia neplăcută) pot influenţa nivelul valorilor măsurate. 
● Nu vă permiteţi dvs. sau oricărei alte persoane să conducă un vehicul după ce aţi / a 
consumat alcool. Dacă aţi consumat alcool, cereţi să conducă altui şofer sau utilizaţi un 
mijloc alternativ de transport. 
● Nici comerciantul, nici producătorul acestui alcooltest nu sunt responsabili pentru 
pagubele cauzate de utilizarea acestui dispozitiv. 
 
NU CONSUMAŢI ALCOOL DAC Ă INTENŢIONAŢI SĂ CONDUCEŢI UN 
AUTOVEHICUL!!! 
 
Aten ţie:  Este recomandat să verificaţi precizia dispozitivului după un an de utilizare. 
Odată cu utilizarea frecventă, durata de viaţă a dispozitivului se poate diminua, iar 
rezultatele măsurătorilor pot să nu mai fie precise. 
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Descrierea dispozitivului 

 
Bec indicator „PREGĂTIT” 
Tub de suflare 
Indicator stare baterie 
Simbol interzicere şofat 
Ecran LCD 
Buton PORNIT START 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalarea bateriilor 

1. Desfaceţi capacul compartimentului de baterii 
2. Introduceţi două baterii alcaline AAA conform polarităţii indicate în 

compartimentul bateriilor. 
3. Repoziţionaţi capacul înapoi la locul său. 
4. După introducerea bateriilor, procesul de auto-curăţare va începe automat. 

Indicatorul de auto-curăţare va începe să clipească, iar ecranul va contoriza 
timpul scurs. 

5. Veţi putea utiliza dispozitivul după ce funcţia de auto-curăţare este finalizată. 
 
Notă: 
Îndepărtaţi bateriile dacă veţi depozita dispozitivul sau dacă urmează să nu îl utilizaţi o 
perioadă extinsă de timp. 
Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă precum lumina directă a soarelui, 
incendiu, etc. Utilizarea incorectă a bateriilor poate conduce la scurgerea electrolitului şi 
coroziune. Pentru a vă asigura că dispozitivul funcţionează corect, procedaţi conform 
instrucţiunilor de mai jos: 

- Nu introduceţi bateriile în direcţia greşită. 
- Nu încărcaţi, încălziţi, desfaceţi sau scurtcircuitaţi bateriile. 
- Nu aruncaţi bateriile în foc. 
- Nu uitaţi baterii descărcate în dispozitiv. 
- Nu combinaţi tipuri variate de baterii sau baterii vechi cu unele noi. 
- Dacă nu veţi utiliza dispozitivul o perioadă lungă de timp, îndepărtaţi bateriile 

pentru a preveni eventuala deteriorare cauzată de scurgerea din baterii a 
electrolitului. 
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- Dacă dispozitivul nu funcţionează corect sau eficienţa sa este redusă, înlocuiţi 
toate bateriile cu unele noi. 

- Dacă electrolitul curge din baterii, predaţi dispozitivul pentru a fi curăţat de un 
centru de service autorizat. 

 
Aplicare 

1. Este important să vă clătiţi gura cu apă curată înainte de utilizare. Nu fumaţi sau 
consumaţi băuturi alcoolice timp de cel puţin 5 minute înainte de utilizare. 

2. Introduceţi un pai sau tubul de suflat în gura de intrare a dispozitivului deasupra 
ecranului LCD. 

3. Apăsaţi butonul START o perioadă scurtă de timp pentru a porni dispozitivul. 
Senzorul de preîncălzire este activat pentru o perioadă de aproximativ 18 
secunde. „PH” va clipi o dată pe ecran, iar apoi ecranul va afişa „Aşteptaţi”, iar 
contorul de timp va porni. 

 
IMPORTANT 
Aşteptaţi până când procesul de preîncălzire este finalizat, datorită faptului că senzorul 
necesită încălzire. 
 
De îndată ce numărătoarea inversă este încheiată, ecranul va afişa „PREGĂTIT”, iar un 
sunet va începe, informându-vă că dispozitivul este pregătit de operare. În acelaşi timp, 
indicatorul „SUFLĂ” va începe să clipească pe ecran, informând utilizatorul că este 
necesar să sufle în tub. 

4. Ţineţi apăsat butonul START, iar indicatorul „SUFLĂ” se va aprinde şi veţi putea 
auzi un semnal sonor lung. Este necesar să suflaţi în tub în acelaşi timp. Este 
necesar să suflaţi în tub cu o forţă constantă timp de aproximativ 6 secunde. 

- Opriţi suflarea de îndată ce auziţi un semnal sonor scurt. Ecranul va indica apoi 
informaţi corespunzătoare. 
i. O valoare măsurată sub 0.1 ‰ BAC va fi afişată ca „0.0” (valoare joasă). 
ii. O valoare măsurată între 0.1 ‰ – 4 ‰ BAC va apare pe ecran. 
iii. O valoare măsurată mai mare de 4 ‰ BAC va cauza „HI” (valoare 

ridicată) & „NU CONDUCEŢI” (interzis şofatul) va apare pe ecran. 
5. Apăsaţi butonul START o perioadă scurtă de timp pentru a începe alt test. Puteţi 

utiliza din nou dispozitivul de îndată ce numărătoarea inversă este încheiată, iar 
indicatorul „PREGĂTIT” va apare pe ecran împreună cu un semnal sonor. 

6. Apăsaţi butonul START timp de aproximativ 2 secunde pentru a opri dispozitivul. 
Dispozitivul se va opri automat dacă nu apăsaţi niciun buton timp de 2 minute. 
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Semnale de avertisment 
 
Valoare mică O valoare măsurată mai mică de 0.1‰ BAC va fi afişată ca „0,0” 

(valoare mică) cu iluminarea ecranului în culoarea verde. 
Valoare de 
avertisment 

Valoarea măsurată egală sau mai mare decât valoarea concentrată 
de avertisment. Un semnal sonor va fi generat, iar indicaţia „NU 
CONDUCEŢI” (şofatul interzis) va fi afişată intermitent pe ecran timp 
de aproximativ 15 secunde. Iluminatul ecranului va alterna culorile 
VERDE şi ROŞU. Valoarea măsurată va fi afişată iar mesajul „NU 
CONDUCEŢI” (şofatul interzis) va rămâne aprinsă pe ecran. Dacă 
valoarea măsurată este mai mare de 4‰, indicaţiile „NU 
CONDUCEŢI” (Şofatul interzis) şi „HI” (valoare ridicată) vor apare pe 
ecran. Apăsaţi butonul MOD pentru a anula semnalul sonor. 
ESTE INTERZISĂ CONDUCEREA AUTOVEHICULULUI  dacă 
valoarea de avertizare inferioar ă este dep ăşită.  

 
Note importante 
 
● Pentru a asigura rezultate precise ale măsurătorilor, este necesar să efectuaţi aşa 
numita auto-curăţare, dacă nu aţi utilizat dispozitivul de mai mult de 2 săptămâni (în 
special înaintea primei folosiri). Porniţi procesul de auto-curăţare prin îndepărtarea 
bateriilor şi reintroducerea lor şi prin pornirea dispozitivului. Indicatorul „AUTO 
CURĂŢARE” va începe să clipească. Procesul de auto-curăţare durează aproximativ 5 
minute şi va exista o contorizare a timpului scurs pe ecran. Un semnal sonor va fi 
generat în ultimul minut al auto-curăţării. Dispozitivul se opreşte automat după 1 minut, 
iar procesul de auto-curăţare va fi încheiat. Verificaţi să nu existe rămas alcool înăuntrul 
spaţiului pentru tubul de suflare înaintea efectuării unui test. 
● Dacă apăsaţi butonul START timp de aproximativ 2 secunde, veţi încheia procesul de 
auto-curăţare şi opri dispozitivul. Sau apăsaţi butonul START o perioadă scurtă de timp 
pentru a începe măsurătoarea şi a sări peste funcţia de auto-curăţare. 
● Pentru a obţine măsurători precise, trebuie să verificaţi că nu există alcool rezidual în 
dispozitiv înaintea utilizării dispozitivului. Puteţi inspecta dispozitivul până când indicaţia 
„LO” (valoare mică) apare pe ecran. Puteţi obţine aceasta prin apăsarea butonului 
START o dată. Ţineţi apăsat butonul START timp de câteva secunde şi suflaţi în tub. 
Dacă este necesar, puteţi scutura dispozitivul înainte şi înapoi de câteva ori, ceea ce va 
îndepărta reziduurile de alcool din dispozitiv. 
● După 4 teste repetate, lăsaţi dispozitivul în repaos 2 minute. 
● Dacă mesajul „Er” clipeşte pe ecran timp de peste 5 secunde, aceasta poate indica o 
manevrare incorectă: 
- Nu aţi apăsat şi ţinut apăsat butonul START în timpul testului. 
- Apăsaţi orice buton pentru a opri semnalul sonor de eroare. 
● Dacă nu veţi mai utiliza dispozitivul, depozitaţi-l într-un loc uscat. 
● Dacă indicatorul de stare al bateriei consumate începe să clipească, măsurătoarea nu 
este precisă şi este necesară înlocuirea bateriilor fără întârziere. 
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● Dacă diferenţa dintre două măsurători consecutive este mai mare de 0.1‰, trebuie să 
repetaţi măsurătoarea. 
 
Specifica ţii tehnice 
 
Interval de măsurare 0.1-4 ‰ 
Baterie Baterii alcaline de 2 x 1.5V AAA 
Ecran Ecran digital LCD cu iluminare în două 

culori 
Unitate ‰ (sau ‰BAC sau mg/l; opţional) 
Oprire automată 2 minute 
Durata unui test ≥ 6 secunde 
Timp de pregătire test 25 secunde 
Dimensiuni (î x l x a) 98 x 36 x 16 mm 
Greutate Aprox. 27 g (fără baterii) 
Valoare de avertizare calibrare 0.2 ‰ 
Accesorii 3 tuburi de suflat 
 
Datele mai sus declarate pot fi modificate fără motiv. 
 
Reţineţi faptul că valoarea măsurată poate fi afectată de mai mulţi factori, precum 
poluarea de gaz din aer, fum şi diferite mirosuri din gură. Prin urmare consideraţi 
valoarea măsurată doar în scop informativ. Nici producătorul, nici comerciantul nu îşi 
asumă responsabilitatea care rezultă din utilizarea acestui dispozitiv. 
 
Aten ţie!  Utilizarea alcooltestului imediat după sau în 15 secunde de la consumarea 
băuturilor alcoolice poate deteriora senzorul detector, prin urmare există pericolul ca 
măsurătorile ulterioare să nu fie precise. Operarea neprofesionistă a acestui dispozitiv 
nu este acoperită de garnaţie. 
 

Scoaterea din uz a bateriilor uzate 
Predaţi bateriile uzate unui centru de colectare autorizat. Respectaţi 
reglementările în vigoare din ţara dvs. 
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INSTRUCŢIUNI ŞI INFORMAŢII LEGATE DE SCOATEREA DIN UZ A 
AMBALAJULUI ECHIPAMENTULUI 
 
Scoateţi din uz ambalajul utilizat într-un centru de colectare a deşeurilor din localitatea 
dvs. 
 
SCOATEREA DIN UZ A ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 
 

Acest simbol lipit pe produse sau pe documentele originale semnifică faptul 
că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună 
cu gunoiul casnic menajer. Pentru scoaterea adecvată din uz sau reciclare, 
predaţi aceste produse unor centre specalizate de colectare. Sau, în mod 
alternativ, în anumite state din Uniunea Europeană sau alte state 
Europene, puteţi returna produsele dvs. distribuitorului local, atunci când 

achiziţionaţi un produs nou echivalent. Scoaterea din uz corectă a acestui produs ajută 
la protejarea resurselor naturale şi împiedică efectele negative asupra mediului cauzate 
de aruncarea necorespunzătoare a deşeurilor. Cereţi autorităţilor locale sau centrelor 
de colectare a deşeurilor informaţii suplimentare. În conformitate cu reglementările 
naţionale, scoaterea din uz incorectă a acestor tipuri de deşeuri poate fi sancţionată. 
 
Pentru companiile din statele Uniunii Europene 
Dacă doriţi să scoateţi din uz apratele electrice sau electronice, cereţi distribuitorului 
sau furnizorului dvs. informaţiile necesare.  
 
Scoaterea din uz în alte state în afara Uniunii Eur opene.  
Acest simbol este valabil în Uniunea Europeană. Dacă doriţi să scoateţi din uz acest 
produs, cereţi informaţiile necesare despre metoda corectă autorităţilor dvs. locale sau 
distribuitorului. 
 
 

Acest produs îndeplineşte toate cerinţele de bază ale directivelor UE care i se 
aplică. 
 
Modificările de text, design şi specificaţii tehnice pot fi efectuate fără notificare 
prealabilă şi ne rezervăm dreptul de a efectua astfel de modificări. 
 
 


