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Призначення та галузь застосування
Мобільний принтер АлкоФор, призначений для роздруківки
отриманих результатів вимірювань на паперовому носії. Друк
протоколу вимірювання проводиться на термопапірі шириною 58 мм.
Живлення принтера здійснюється від перезаряджаємої Li-ion
акумуляторної батареї 2000 MAH 7.4 Вольт. Підзарядка акумулятора
може проводитись в процесі роботи за допомогою блоку живлення,
який входить в комплект постачання.

Рекомендації щодо експлуатації
Використовуйте прилад лише при температурі навколишнього
середовища від -5°С до +45°С.

Живлення
• Встановіть акумуляторну батарею таким чином, щоб контакти
приладу та батареї співпадали.
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Загальний вигляд

1. Кнопка “POWER”; 2. Сигнальні лампи; 3. Кпока “FEED”; 4. Роз'єм
для підзарядки акумулятора; 5. Роз'єм підключення кабеля до
алкотестера; 6. Акумулятор; 7. Відсік для термопапіру;
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Підключення принтера до алкотестера
• З'єднайте кабель до принтера, потім до алкотестера. Ввімкніть
принтер, натисніть та утримуйте кнопку “POWER” на протязі 2
сек. Проведіть тест на алкотестері. Роздруківка результату
вимірювання буде проведена автоматично.
УВАГА! Перед проведенням тесту принтер обов'язково
повинен бути ввімкнений та з'єднаний з алкотестером
спеціальним кабелем, котрий входить в комплект постачання.

Комплект постачання:
•
•
•
•
•
•

Мобільний принтер АлкоФор — 1 шт.
Акумуляторна батарея — 5 шт.
Інструкція з експлуатації
Блок живлення
Кабель підключення до алкотестера
Тестовий рулон папіру
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Технічні характеристики
• Живлення: акумуляторна батарея Li-ion 2000 mAh 7.4В, або блок
живлення.
• Тип папіру: термопапір ширина - 57 мм. Діаметр намотування 40 мм.
• Габаритні розміри (мм): 115 (висота) Х 85 (ширина) Х 47
(товщина) мм
Облік технічного обслуговування
Інформація щодо пунктів технічного обслуговування розміщені на
сайті: alkofor.ua
Дата проведення Зміст операції Виконав (П.І.Б.)
ремонту
обслуговування

Підпис
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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.
Мобільний принтер АлкоФор

12 місяців

Підпис ___________________
Увага! Гарантія не поширюється на елементи живлення.
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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