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Призначення та галузь застосування
Вимірювач вмісту алкоголю в крові та повітрі, що видихається,
АлкоФор s50 призначений для вимірювання вмісту парів етилового
спирту у повітрі, що видихає людина та застосовують для
встановлення факту вживання алкоголю людиною, у тому числі
водіями транспортних засобів.
Для проведення тесту мундштуки не використовуються. Вимірювання
проводиться у двох режимах: кількісний (Quantitave) та якісний
(Qualitative). Зразок проби повітря для аналізу забирається приладом
автоматично, щоб отримати максимально точний результат.

Рекомендації щодо експлуатації
Використовуйте прилад лише при температурі навколишнього
середовища від -5°С до +45°С. Перед тестуванням, людина, що
перевіряється, повинна дихати повільно, необхідно уникати швидких
вдохів і видохів. Не слід вдувати в прилад сигаретний дим або
впорскувати рідини - це може вивести сенсор з ладу.
УВАГА! Не слід проводити тестування одразу після паління
або після вживання спиртних напоїв.

Живлення
• Треба відкрутити нижню частину приладу проти годинникової
стрілки. Дістаньте спеціальний бокс для батарейок та встановіть
3 шт лужних батарейок розміром “АА” дотримуючись “+“ та “-”.
• Зберіть прилад у зворотній послідовності.
• На головному екрані відображується ступінь заряду елементів
живлення.
УВАГА! При використанні аккумуторних елементів
живлення розміром “АА” прилад не буде відображати
повний заряд.
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Проведення тесту.
• Приєднайте мундштук-воронку до вхідного отвору в верхній
частині приладу. Кріплення здійснюється завдяки магніту.
УВАГА! Не використовуйте розчинники та спиртовмісні
речовини для обробки мундштуків-воронок.
• Натисніть та утримуйте «ОК» на протязі 3х секунд для того, щоб
увімкнути прилад. Коли прилад вийде в режим готовності, на
дісплеї буде відображатися:

• Видихніть сильно та спямовано у мундштук-воронку протягом
3-ох секунд до кліку та напису на дісплеї “АНАЛІЗ”.
• Дочекайтеся результату.
• Результат вашого тесту буде відображатися на екрані (на протязі
5 хв.), після чого прилад автоматично вимкнеться. Для того, щоб
провести наступний тест нитисніть кнопку “ОК”.
• Вимикання приладу здійснюється натисканням та утриманням
на протязі 3 сек. кнопки “ОК”.
УВАГА! Якщо прилад не використовується та находиться у
включеному стані, прилад автоматично вимкнеться через 5
хвилин бездіяльності.
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Відображення результатів вимірювання в залежності від
режиму тестування.
Кількісний

Якісний

• Результат вимірювання буде підсвічуватись зеленим або
червоним кольором, в залежності від того перевищена чи не
перевищена гранична норма. Гранична норма встановлюється
користувачем через меню приладу (меню — ALARM).
• У разі некоректного видоху (слабкого, недостатньо тривалого,
або приривчастого) прилад залишиться в режимі готовності.

Режим пасивного тесту:
• Пасивний тест використовується коли людина не здатна
провести тест у нормальному режимі.
• У режимі готовності приладу:

• натисніть кнопку “ОК”. Після чого прилад видасть результат на
дисплеї, в залежності від вибранного режиму вимірювання
(кількісний або якісний).
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Комплект постачання:
•
•
•
•
•

АлкоФор s50 — 1 шт.
Мундштук-воронка — 2 шт.
Інструкція з експлуатації
Чохол
Лужні батарейки (АА) — 3 шт.

Меню приладу
• В режимі готовності приладу натисніть одночасно кнопки
“Вверх” та “Вниз” з правого боку приладу.

• Вибір необхідного пункту меню здійснюється кнопками “Вверх”
та “Вниз”. Підтвердження вибору кнопкою “ОК”. Вихід до
режиму вимірювання здійснюється через пункт “RETURN”.
1) RECORD - Пам'ять на останні тести.

Для того, щоб змінити номер тесту використовуйте:
Опис:
• RECORD - номер тесту (пам'ять приладу на останні 17 тестів,
кожен наступний тест записується поверх першого).
• RESULT – результат вимірювання в залежності від вибранної
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одиниці вімірювання та режиму тестування
• (‰BAC) – одиниця вимірювання. Може бути змінена через
меню (DISPLAY FORMAT).
• DATE – Дата проведення тесту
• TIME – Час проведення тесту
Для виходу в головне меню приладу натисніть “ОК”. Вихід до
режиму вимірювання здійснюється через пункт меню “RETURN”.
2) DISPLAY FORMAT — Вибір режиму вимірювання та
одиниці вимірювання.
QUANTITAVE — Кількісний режим вимірювання

За замовчуванням встановлена одиниця вимірювання промілле (‰).

В даному режимі прилад видає концентрацію алкоголю до 0,01
проміле на дисплеї в залежності від того, яку одиницю виміру обере
користувач.
УВАГА! При виборі данного режиму, обов'язково потрібно
вибрати одиницю вимірювання і підтвердити вибір одиниці
кнопкою “ОК”.
QUALITAIVE – Якісний режим вимірювання
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В даному режимі вимірювання прилад відображає тільки два
значення: “В нормі” та “Алкоголь”. В залежності від того, яке
порогове значення буде встановлено. Порогове значення може бути
змінено через меню приладу (ALARM).
3) TIME&DATE — Встановлення дати та часу.

При встановленні часу використовується наступний формат:
рік / місяць / число
При встановленні часу використовується наступний формат:
години : хвилини : секудни
Для зміни дати та часу використовуйте кнопки “Вверх” та
“Вниз”. Для підтвердження вводу натисніть “ОК”.
3) СALIBRATION – Використовується виключно офіційним
сервісним центром.
4) ALARM — Встановлення порогового значення спрацювання
приладу.

При перевищені порогового значення підсвітка дісплею та
підсвітка верхньої частини приладу зміниться на Червону.
В режимі вимірювання QUALITAIVE (Якісний режим
вимірювання) при перевищені порогового значення прилад буде
відображати на дисплеї напис - “Алкоголь” та підсвітка зміниться на
Червону.
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Технічні характеристики
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Електрохімічний сенсор
Час прогріву: 6 сек.
Час продування: до 3 сек.
Час тестування: до 5 сек.
Поток видоху: 10 літрів/хв
Захист від некоректного видоху
Діапазон вимірювання: 0,000 — 4,00‰.
Границі допустимої похибки, мг/дм3: Від 0 до 0,25 - ±0,05 ;
Понад 0,25 - ± 20%
Нижній поріг відображення результатів: 0,09‰.
Пам'ять на 17 попередніх тестів
Гранична норма — 0,20‰ (встановлюється користувачем)
Вибір одиниці виміру: ‰BAC, mg/lBrAC або mg/100mlBAC
(встановлено ‰BAC, промілле).
Живлення: 4,5В. 3 лужні батарейки “АА”. Автоматичне
вимкнення.
Індикатор заряду батареї
Розмір 230х40х35 мм
Маса 203 г.

Умови експлуатації:
Температура довкілля, оС - Від мінус 5 до 45
• Відносна вологість довкілля, % - Від 30 до 90
• Атмосферний тиск, кПа (мм.рт.ст.) - Від 80 до 105
•

Прилад АлкоФор s50 відповідає наступним класам умов
довкілля:
• Механічний клас — М2
• Електромагнітний клас — Е2.
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Свідоцтво про приймання:
Виробник: Skyfine Inc. Limited., P.R.C.
Назва приладу: АлкоФор s50
Серійний номер: _____________________________________________
виготовлений відповідно до технічної документації фірми-виробника
і визнаний придатним до експлуатації. Метрологічні характеристики
перевірені та відповідають нормованим значенням.
Дата перевірки: ______________________________________________
Перевіряючий: ______________________________________________
Відбиток клейма, штамп: ______________________________________
Підпис: _____________________________________________________
Прилад відповідає технічному регламенту законодавчо
регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. №94.
Сертифікат перевірки типу: UA.TR.001 122-17 Rev. 0 від 28.11.2017.
Облік калібрування та технічного обслуговування
АлкоФор s50 необхідно калібрувати раз на рік. Недотримання
сервісних періодів призводить до некоректної роботи приладу.
Інформація щодо пунктів технічного обслуговування розміщені
на сайті: alkofor.ua
Дата проведення Зміст операції Виконав (П.І.Б.)
Підпис
ремонту/повірки обслуговування
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Гарантійне обслуговування
Гарантійне обслуговування здійснюється сервісним центром (далі
СЦ) ПКВФ «Сорбполимер». Доставка (відправка) алкотестера в СЦ
здійснюється за рахунок покупця.
Середній термін служби: 5 років

Виробник
Модель
Серійний номер
Покупець
Дата продажу
Термін гарантії

Гарантійний талон
Skyfine Inc.Ltd.
АлкоФор s50

12 місяців

Підпис ___________________
Увага! Гарантія не поширюється на елементи живлення та на
регламентне технічне обслуговування (налаштування, калібрування), яке може
знадобитись внаслідок природнього зносу сенсора.
ПКВФ «Сорбполимер», будучи офіційним дистриб'ютором компаніївиробника, гарантує, що придбаний вами прилад не має виробничих дефектів в
частині матеріалів і комплектуючих на момент продажу.

Умови, за яких ПКВФ «Сорбполимер» не несе гарантійних
зобов'язань:
у гарантійному талоні зроблені зміни або доповнення
у гарантійному талоні відсутні відомості про дату продажу виробу
виріб пошкоджено в результаті форс-мажорних обставин;
виріб пошкоджено під час транспортування
виріб пошкоджено в результаті неправильної експлуатації
виріб має ознаки ремонту, модифікації або технічного обслуговування,
виконані не у СЦ
• виріб має зовнішні або внутрішні механічні пошкодження, присутні сліди
перебування комах
• відбулося попадання вологи, що спричинило збій у роботі приладу
• у виробі виявлені сторонні предмети
•
•
•
•
•
•
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