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Alkomat AlcoQuant® 6020  

 
Niniejsza instrukcja opracowana została z najwyższą starannością, jeżeli jednak pomimo to 
znajdziecie Państwo szczegóły, które w obsłudze są niezgodne z całością systemu, wówczas prosimy 
o krótką, przedmiotową informację, byśmy mogli jak najszybciej usunąć te niezgodności.  
 
Zastrzega się prawo do zmian danych i fotografii zamieszczonych w niniejszej instrukcji użytkowania, 
a to ze względu na postępujący techniczny i optyczny rozwój branży.  
 
Wszystkie wymienione i sfotografowane w tekście znaki towarowe należą do swych właścicieli i 
podlegają uznanej ochronie.  
 
Przedruk, tłumaczenie i powielanie w każdej formie - także wycinkowe - wymagają pisemnej zgody 
producenta.  
Niniejsza instrukcja podlega służbom nadzoru zmian dokumentacji firmy EnviteC-Wismar GmbH. 
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Alter Holzhafen 18     Fax: +49 - (0) 3841-360-222 
23966 Wismar     email: info@envitec.com 
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1111 Ogólne wskazówki bezpieczeństwa i serwisuOgólne wskazówki bezpieczeństwa i serwisuOgólne wskazówki bezpieczeństwa i serwisuOgólne wskazówki bezpieczeństwa i serwisu    
 

Ustawa o technicznych środkach pracy (Ustawa o bezpieczeństwie urządzeń) obliguje do 
zwrócenia uwagi na następujące:  
 
postępować należy zgodnie z instrukcją obsługi!postępować należy zgodnie z instrukcją obsługi!postępować należy zgodnie z instrukcją obsługi!postępować należy zgodnie z instrukcją obsługi!    
 
Każde działanie z wykorzystaniem tego przyrządu zakłada dokładną znajomość i 
uwzględnienie instrukcji użytkowania. Przyrząd przeznaczony jest tylko do opisanej aplikacji. 
 
Konserwacja i naprawy: 
przyrząd w okresach półrocznych poddawany być musi kalibracji i konserwacji ze strony 
autoryzowanego personelu branżowego (wraz ze sporządzeniem protokołu). Zaleca się 
zawarcie umowy serwisowej z autoryzowaną placówką serwisową. Naprawy przyrządu może 
wykonywać wyłącznie autoryzowany personel serwisowy. Przy naprawach wolno stosować 
jedynie oryginalne części firmy EnviteC-Wismar GmbH. Odnośnie powyższego uwzględnić 
dane rozdziału 10 „Kalibracja i konserwacja ”. 
 
Copółroczna kalibracja przyrządu jest konieczna, by zapewnić podaną dokładność 
pomiarową (patrz charakterystyki) w całym czasowym resursie eksploatacji. 
 
Zabrania się eksploatacji przyrządu na obszarach zagrożonych wybuchem!Zabrania się eksploatacji przyrządu na obszarach zagrożonych wybuchem!Zabrania się eksploatacji przyrządu na obszarach zagrożonych wybuchem!Zabrania się eksploatacji przyrządu na obszarach zagrożonych wybuchem!    
 
Przyrząd nie jest dopuszczony do pracy na obszarach zagrożonych wybuchowo. 
 
Środowisko naturalne: 
uszkodzone przyrządy i wyładowane baterie względnie akumulatory nie należą do klasy 
odpadów gospodarskich o dużych wymiarach i należy je usuwać zgodnie z przedmiotowymi 
krajowymi i regionalnymi przepisami.  
Zastosowany w przyrządzie sensor elektrochemiczny zawiera substancje niebezpieczne i 
należy go usuwać jako odpad zgodnie z Wytycznymi UE 91/55/EWG. 
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2222 Opis przyrządu i jego działaniaOpis przyrządu i jego działaniaOpis przyrządu i jego działaniaOpis przyrządu i jego działania    
 

Alkomat AlcoQuant® 6020 stanowi nowoczesny przyrząd testowy służący do określania 
stężenia alkoholu w wydychanym z płuc powietrzu. W urządzeniu tym zastosowane zostały 
najnowsze technologie dla uzyskania eliminacji błędów pomiarowych i zapewnienia 
najwyższej dokładności pomiaru. Między innymi realizowana jest tu ciągła kontrola 
następujących funkcji i części konstrukcyjnych:  

• temperatura przyrządu 
• pobieranie próbek 
• nadajnik sygnału 
• diody świecące LED 

 

• bateria 
• sensor alkoholowy 
• pamięć wewnętrzna 
• interwały kalibracji 

 
Elementy te sprawdzone zostają przed pomiarem za pomocą zintegrowanego konstrukcyjnie 
członu mikroregulatora i przynależnego programowania analizująco-obliczeniowego. 
Alkomat AlcoQuant® 6020 zawiera specjalny specjalny specjalny specjalny elektrochemiczny seelektrochemiczny seelektrochemiczny seelektrochemiczny sennnnsorsorsorsor reagujący jedynie na 
alkohol. Jego szczególną cechą jest specyficzna charakterystyka wzbudzania pod wpływem 
środowiska alkoholu oraz długotrwała stabilność, pozwalająca na uzyskanie czasookresów 
kalibracji równych 6 miesięcy. Wpływ innych substancji, które występować mogą w 
wydychanym z płuc człowieka powietrzu, takich jak aceton, eukaliptol, dwutlenek węgla, 
tlenek węgla (palacze), etc. jest pomijalny, a to ze względu na zastosowaną tu 
elektrochemiczną zasadę pomiaru.  
System pobierania próbek opracowany dla uzyskania najwyższej dokładności pozwala na 
uzyskanie krótkich interwałów pomiaru, a tym samym otrzymuje się ekstremalnie krótkie 
czasy oczekiwania pomiędzy pomiarami.  
Podczas procesu wdmuchiwania przyrząd kontroluje i określa ilość powietrza 
wydmuchiwanego przez badaną osobę. Dzięki temu gwarantuje się, że do sensora zostanie 
doprowadzone jedynie powietrze z głębi płuc, właściwie odzwierciedlające zawartość 
alkoholu we krwi.  
Kolejną cechą charakterystyczną alkomatu AlcoQuant® 6020 jest szybkie uzyskiwanie stanu 
gotowości eksploatacyjnej przyrządu. Jest to osiągane dzięki zastosowaniu nowego 
udoskonalonego sensora etanolowego E 100 oraz nowego, innowacyjnego systemu 
pobierania próbki. Dzięki powyższemu gwarantuje się wysoką powtarzalność wyników 
pomiaru.  
Intuicyjna obsługa alkomatu AlcoQuant® 6020 następuje w funkcji sterowania poprzez menu 
z wykorzystaniem trzech klawiszy.  
Wszystkie wskazania i zgłoszenia statusu (trybu działania) przyrządu oraz zgłoszenia błędów 
ukazują się tekstem jawnym na podświetlanym wyświetlaczu graficznym. Tak więc przyrząd 
realizuje automatycznie objaśnienia, co z kolei oznacza, iż użytkownik w każdej chwili 
eksploatacji przyrządu jest informowany o jego aktualnym stanie. Odpada tu zatem 
kłopotliwe sprawdzanie i wyszukiwanie w instrukcji obsługi według odpowiednich kodów 
usterek (błędów).  
Przyrząd wyposażony jest w pamięć danych i szeregowe złącze PC (komputerowe). W ten 
sposób dane pomiarowe można wydrukować, transmitować, a także później dokonać można 
odpowiedniej ich analizy statystycznej. Złącze PC umożliwia następnie przeprowadzenie 
kompletnej konserwacji, kalibracji i ustawień przyrządu poprzez wykorzystanie wygodnego 
programu komputerowego. Położono przy tym akcent na uzyskanie możliwie najprostszej i 
najbardziej przyjaznej dla użytkownika obsługi.  
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3333 Dziedziny i cel zastosowania Dziedziny i cel zastosowania Dziedziny i cel zastosowania Dziedziny i cel zastosowania     
 

Alkomat AlcoQuant® 6020 zaprojektowany został dla szybkiego i precyzyjnego określenia 
stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu, dzięki czemu w sposób optymalny nadaje się 
on do zastosowania w rutynowych kontrolach policyjnych. Dzięki swej zwartej konstrukcji 
przyrząd daje się łatwo transportować w wozie służbowym policji.  
 

4444 Elementy obsługi i symboleElementy obsługi i symboleElementy obsługi i symboleElementy obsługi i symbole    

4.14.14.14.1 PrzyrządPrzyrządPrzyrządPrzyrząd    
 
 

     

Rys.Rys.Rys.Rys.1111: Widok z przodu oraz widok z tyłu: Widok z przodu oraz widok z tyłu: Widok z przodu oraz widok z tyłu: Widok z przodu oraz widok z tyłu    

 
Nr Przyporządkowanie 
1 Klawisz WŁĄCZENIA/WYŁĄCZENIA 
2 Klawisz wybierania 
3 Klawisz potwierdzenia 
4 Wyświetlacz 
5 Złącze (interfejs) RS 232 
6 Czerwona dioda świecąca LED: wskazanie błędu 
7 Żółta dioda świecąca LED: pomiar w toku/uwaga 
8 Zielona dioda świecąca LED: gotowość pomiarowa 
9 Końcówka ustnika 
10 Pokrywa komory baterii 
11 Otwieracz komory baterii 
12 Tabliczka przyrządu (etykieta) 
13 Otwór wydmuchowy 

7 

4 

3 1 

2 

5 

8 
6 

9 

12 

11 

10 

13 
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5555 Przygotowanie do pracyPrzygotowanie do pracyPrzygotowanie do pracyPrzygotowanie do pracy    

5.15.15.15.1 Przygotowanie nowych przyrządówPrzygotowanie nowych przyrządówPrzygotowanie nowych przyrządówPrzygotowanie nowych przyrządów    

Alkomat AlcoQuant® 6020 został w zakładzie producenta inicjalizowany, konfekcjonowany i 
kalibrowany - odpowiednio do wymagań. Przyrząd dostarczany jest z kompletem 25 
ustników i 4 baterii (alkaliczne; LR6/AA; 1,5V). Tym samym przyrząd AlcoQuant® 6020 jest 
gotowy do zastosowania. 
 

5.25.25.25.2 Przygotowanie przyrządów używanychPrzygotowanie przyrządów używanychPrzygotowanie przyrządów używanychPrzygotowanie przyrządów używanych    

Przed uruchomieniem skontrolować należy naklejkę kalibracji umieszczoną z boku przyrządu. 
Jeżeli data umieszczona na tej tabliczce została osiągnięta lub przekroczona, wówczas 
alkomat AlcoQuant® 6020 musi zostać skalibrowany na nowo względnie oddany do 
konserwacji i nie powinien być już stosowany do pomiarów. Konserwację i kalibrację może 
przeprowadzać jedynie odpowiednio przeszkolony i autoryzowany personel.  
 
 

6666 Pomiar w trybie aktywnymPomiar w trybie aktywnymPomiar w trybie aktywnymPomiar w trybie aktywnym    
 

Pomiar w aktywnym trybie przyrządu służy do dokładnego określenia stężenia alkoholu w 
powietrzu wydychanym. W trakcie tego pomiaru jest zapewnione, że do sensora dociera 
jedynie powietrze wydychane z głębi płuc. Jest to konieczne, ponieważ tylko pomiędzy 
zawartością alkoholu w powietrzu pochodzącym z płuc i zawartością alkoholu we krwi 
zachodzi stały związek. 

6.16.16.16.1 Włączanie alkomatu AlcoQuant® 6020Włączanie alkomatu AlcoQuant® 6020Włączanie alkomatu AlcoQuant® 6020Włączanie alkomatu AlcoQuant® 6020    

Dla włączenia alkomatu AlcoQuant® 6020 musimy wcisnąć klawisz „włączanie/wyłączanie“ . 
Przyrząd włącza się po upływie sekundy i realizuje automatycznie autotest swych 
wewnętrznych funkcji oraz elementów składowych. Na wyświetlaczu na okres ca. 2 sekund 
ukazują się podczas tej fazy autotestu: wersja przyrządu oraz wersja oprogramowania (Rev. 
1.x0) : 
 

Rev. 1.x0

 
Wskazanie ca. 2-sekundowe: 
zrealizowany zostaje autotest przyrządu i wskazana kolejna data kalibracji. Krótkotrwale 
rozbłyskują trzy diody świecące LED. 
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Wskazanie po ca. 3 sekundach: 
przyrząd jest teraz gotowy do zastosowania (zielona dioda świecąca LED miga w takcie 1,5-
sekundowym). 
 

          
WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:    
jeżeli po uzyskaniu gotowości roboczej w ciągu ca. 2,5 minut nie zostanie przeprowadzony pomiar, wówczas jeżeli po uzyskaniu gotowości roboczej w ciągu ca. 2,5 minut nie zostanie przeprowadzony pomiar, wówczas jeżeli po uzyskaniu gotowości roboczej w ciągu ca. 2,5 minut nie zostanie przeprowadzony pomiar, wówczas jeżeli po uzyskaniu gotowości roboczej w ciągu ca. 2,5 minut nie zostanie przeprowadzony pomiar, wówczas 
alkomat AlcoQuant® 6020 wyłącza się automatycznie.alkomat AlcoQuant® 6020 wyłącza się automatycznie.alkomat AlcoQuant® 6020 wyłącza się automatycznie.alkomat AlcoQuant® 6020 wyłącza się automatycznie.    
    

6.26.26.26.2 Przeprowadzenie aktywnPrzeprowadzenie aktywnPrzeprowadzenie aktywnPrzeprowadzenie aktywnego pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu ego pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu ego pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu ego pomiaru ilości alkoholu w wydychanym powietrzu 
osoby testowanejosoby testowanejosoby testowanejosoby testowanej    

6.2.16.2.16.2.16.2.1 Wymagania stawiane osobie testowanejWymagania stawiane osobie testowanejWymagania stawiane osobie testowanejWymagania stawiane osobie testowanej    

 
Resztkowy alkohol w ustachResztkowy alkohol w ustachResztkowy alkohol w ustachResztkowy alkohol w ustach    
Resztkowy alkohol w ustach fałszuje pomiar. Dlatego musimy przekonać się i zagwarantować, 
by osoba kontrolowana nie spożyła alkoholu bezpośrednio przed pomiarem.  
 
Czas oczekiwania: przynajmniej 15 minut od ostatniej konsumpcji alkoholu.  
 
WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:        
także alkoholowe spraye doustne, krople i płyny medyczne, a także odbijanie się i wymioty mogą prowadzić do także alkoholowe spraye doustne, krople i płyny medyczne, a także odbijanie się i wymioty mogą prowadzić do także alkoholowe spraye doustne, krople i płyny medyczne, a także odbijanie się i wymioty mogą prowadzić do także alkoholowe spraye doustne, krople i płyny medyczne, a także odbijanie się i wymioty mogą prowadzić do 
czasowego pojawieniczasowego pojawieniczasowego pojawieniczasowego pojawienia się alkoholu w ustach. Przepłukiwanie ust wodą lub napojem bezalkoholowym nie a się alkoholu w ustach. Przepłukiwanie ust wodą lub napojem bezalkoholowym nie a się alkoholu w ustach. Przepłukiwanie ust wodą lub napojem bezalkoholowym nie a się alkoholu w ustach. Przepłukiwanie ust wodą lub napojem bezalkoholowym nie 
zastąpi czasu oczekiwania przed pomiarem!zastąpi czasu oczekiwania przed pomiarem!zastąpi czasu oczekiwania przed pomiarem!zastąpi czasu oczekiwania przed pomiarem!    

 
Palenie tytoniuPalenie tytoniuPalenie tytoniuPalenie tytoniu    
Dym tytoniowy w wydychanym powietrzu ujemnie wpływa lub niszczy układ pomiarowy. 
Dlatego musimy upewnić się i zagwarantować, że badana osoba nie paliła tytoniu 
bezpośrednio przed pomiarem.  
Czas oczekiwania: przynajmniej 2 minuty po paleniu tytoniu. 
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HiperwentylacjaHiperwentylacjaHiperwentylacjaHiperwentylacja    
Testowana osoba przed pomiarem winna normalnie i spokojnie oddychać, nie powinna zaś 
kilkakrotnie wykonywać głębokich wdechów lub wydechów, ponieważ stężenie alkoholu w 
powietrzu wydychanym ulega na krótki okres czasu zmniejszeniu na skutek ochłodzenia, co z 
kolei powoduje zafałszowanie wyniku pomiaru. 
 

6.2.26.2.26.2.26.2.2 Przeprowadzenie pomiaru Przeprowadzenie pomiaru Przeprowadzenie pomiaru Przeprowadzenie pomiaru     
 

Wprowadzenie ustnikaWprowadzenie ustnikaWprowadzenie ustnikaWprowadzenie ustnika    
Przed dokonaniem pomiaru musimy przygotowany 
oryginalny ustnik wprowadzić w przewidzianą do tego celu 
końcówkę alkomatu AlcoQuant® 6020. W tym celu usunąć 
należy uprzednio higieniczne opakowanie ustnika. 
 

Pobranie próbkiPobranie próbkiPobranie próbkiPobranie próbki    
Podczas pobierania próbki osoba testowana musi 
wdmuchiwać do przyrządu równomiernie i bez przerwy 
dostateczny strumień powietrza wydychanego. Właściwemu 
wdmuchiwaniu towarzyszy ciąg dźwiękowy nadajnika sygnału 
oraz miganie żółtej diody świecącej LED. 
 

Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:    
Otwór wydmuchu należy utrzymywać w czasOtwór wydmuchu należy utrzymywać w czasOtwór wydmuchu należy utrzymywać w czasOtwór wydmuchu należy utrzymywać w czasie procesu ie procesu ie procesu ie procesu 
nadmuchiwania powietrza do przyrządu w stanie nadmuchiwania powietrza do przyrządu w stanie nadmuchiwania powietrza do przyrządu w stanie nadmuchiwania powietrza do przyrządu w stanie 
swobodnym, nie przysłoniętym, ponieważ w przeciwnym swobodnym, nie przysłoniętym, ponieważ w przeciwnym swobodnym, nie przysłoniętym, ponieważ w przeciwnym swobodnym, nie przysłoniętym, ponieważ w przeciwnym 
przypadku wartość pomiarowa ulega zafałszowaniu. przypadku wartość pomiarowa ulega zafałszowaniu. przypadku wartość pomiarowa ulega zafałszowaniu. przypadku wartość pomiarowa ulega zafałszowaniu.     

 
 

WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:    
przebieg wprzebieg wprzebieg wprzebieg wdmuchiwaniadmuchiwaniadmuchiwaniadmuchiwania powietrza jest zakończony, gdy można usłyszeć krótki wyższy to powietrza jest zakończony, gdy można usłyszeć krótki wyższy to powietrza jest zakończony, gdy można usłyszeć krótki wyższy to powietrza jest zakończony, gdy można usłyszeć krótki wyższy ton sygnału n sygnału n sygnału n sygnału 
dźwiękowego. Jeśli proces wdźwiękowego. Jeśli proces wdźwiękowego. Jeśli proces wdźwiękowego. Jeśli proces wdmuchiwaniadmuchiwaniadmuchiwaniadmuchiwania powietrza zostanie przerwany przed zakończeniem pobierania  powietrza zostanie przerwany przed zakończeniem pobierania  powietrza zostanie przerwany przed zakończeniem pobierania  powietrza zostanie przerwany przed zakończeniem pobierania 
próbki, wówczas słyszalny jest wysoki ton podwójny oraz ukazuje się zgłoszenie błędu. Przebieg próbki, wówczas słyszalny jest wysoki ton podwójny oraz ukazuje się zgłoszenie błędu. Przebieg próbki, wówczas słyszalny jest wysoki ton podwójny oraz ukazuje się zgłoszenie błędu. Przebieg próbki, wówczas słyszalny jest wysoki ton podwójny oraz ukazuje się zgłoszenie błędu. Przebieg 
wwwwdmuchiwaniadmuchiwaniadmuchiwaniadmuchiwania powietrza do przyrządu musi zostać wówcz powietrza do przyrządu musi zostać wówcz powietrza do przyrządu musi zostać wówcz powietrza do przyrządu musi zostać wówczas powtórzony.as powtórzony.as powtórzony.as powtórzony.    
    
Podczas pobierania próbki ukazuje się wskazanie: 
 

      
 

Po pozytywnym zakończeniu pobierania próbki następuje analiza stężenia alkoholu w 
próbce. Na wyświetlaczu ukazuje się wskazanie: 
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Czas potrzebny do przeprowadzenia tej analizy zależy m. in. od zawartości alkoholu  w 
próbce.  
 
Po oszacowaniu próbki wynik wraz z numerem pomiaru i datą/pieczęcią czasu zegarowego 
zostają przedstawione na wyświetlaczu: 
 

 

   
 
Wynik aktualnego pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu zostaje tak długo 
prezentowany na wyświetlaczu, aż:  

• poprzez jednorazowe wciśnięcie „klawisza OK“  przyrząd ponownie przełączony 
zostanie w stan gotowości pomiarowej lub  

• przyrząd zostanie wyłączony poprzez wciśnięcie klawisza „włączenie/wyłączenie“  
(na 3 s). 

 
Wartość pomiarowa zostaje jednocześnie odłożona w pamięci. 
 
Poprzez wciśnięcie „klawisza drukowania“    wydrukowane zostaje na podłączonej drukarce 
sprawozdanie pomiarowe (osprzęt opcjonalny). 
 
Jeśli zmierzona wartość znajduje się powyżej zakresu pomiarowego (0-5,5‰), wówczas 
zostaje to wskazane, jak następuje:  
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WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:        
2,5 minuty po zakończeniu ostatniego cyklu obsługi rozbrzmiewa sygnał akustyczny i przyrząd wyłącza się. 2,5 minuty po zakończeniu ostatniego cyklu obsługi rozbrzmiewa sygnał akustyczny i przyrząd wyłącza się. 2,5 minuty po zakończeniu ostatniego cyklu obsługi rozbrzmiewa sygnał akustyczny i przyrząd wyłącza się. 2,5 minuty po zakończeniu ostatniego cyklu obsługi rozbrzmiewa sygnał akustyczny i przyrząd wyłącza się.     

 

6.2.36.2.36.2.36.2.3 Wydruk wyników pomiaruWydruk wyników pomiaruWydruk wyników pomiaruWydruk wyników pomiaru    

Poprzez wciśnięcie „klawisza drukowania“ , gdy wartość pomiarowa jest wskazywana po 
pomiarze, (rozdz. 6.2.2 lub rozdz. 8.3.2) wydrukowane zostaje sprawozdanie pomiarowe, co 
następuje na podłączonej drukarce (wyposażenie opcjonalne). 
 

6.2.46.2.46.2.46.2.4 Dalsze pomiaryDalsze pomiaryDalsze pomiaryDalsze pomiary    

Po krótkim wciśnięciu klawisza wprowadzania danych przyrząd przygotowany zostaje do 
kolejnego pomiaru, zaś układ sensorowy zostaje przepłukany. Po zakończeniu tych 
przebiegów przygotowawczych dalsza kontynuacja pracy odpowiada opisom wg punktów 
rozdziału 6.1 względnie 6.2.  

6.36.36.36.3 Możliwości błędu w pomiarze aktywnymMożliwości błędu w pomiarze aktywnymMożliwości błędu w pomiarze aktywnymMożliwości błędu w pomiarze aktywnym    

6.3.16.3.16.3.16.3.1 Błąd wdmuchiwaniaBłąd wdmuchiwaniaBłąd wdmuchiwaniaBłąd wdmuchiwania    

Jeżeli podczas pobierania próbki powietrze nie zostanie wdmuchane do przyrządu 
AlcoQuant® 6020 w sposób właściwy i ciągły, wówczas następuje automatyczne przerwanie 
pomiaru i ukazuje się następujące zgłoszenie błędu: 
 

 
 

 
Po tym zgłoszeniu przyrząd automatycznie powraca do trybu gotowości pomiarowej (punkty 
rozdziału 6.1) i pomiar może zostać powtórzony.  
 

6.3.26.3.26.3.26.3.2 Rozładowanie bateriiRozładowanie bateriiRozładowanie bateriiRozładowanie baterii    

Powtarzający się ton sygnału oraz wskazanie statusu „Wymiana baterii“ wskazują, iż baterie 
muszą zostać wymienione. Przyrząd po 10 sekundach wyłącza się. 
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7777 Pamięć danych alkomatu AlcoQuant® 6020Pamięć danych alkomatu AlcoQuant® 6020Pamięć danych alkomatu AlcoQuant® 6020Pamięć danych alkomatu AlcoQuant® 6020    
 

Przyrząd dysponuje pamięcią danych, w której protokołowane są wyniki pomiarów. Każdy 
przeprowadzony pomiar alkoholu jest automatycznie wprowadzany do pamięci wraz z datą, 
czasem zegarowym, wartością pomiaru i numerem protokołu. W pamięci danych następuje 
odłożenie ostatnich 9999 rekordów danych. 

 
WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:WSKAZÓWKA:        
odłożone w pamięci danych wartości pomiarowe pozostają przechowane również w przypadku wymiany baterii.odłożone w pamięci danych wartości pomiarowe pozostają przechowane również w przypadku wymiany baterii.odłożone w pamięci danych wartości pomiarowe pozostają przechowane również w przypadku wymiany baterii.odłożone w pamięci danych wartości pomiarowe pozostają przechowane również w przypadku wymiany baterii.    
    

7.1.17.1.17.1.17.1.1 Przepełnienie pamPrzepełnienie pamPrzepełnienie pamPrzepełnienie pamięci danychięci danychięci danychięci danych    

Pamięć danych jest w stanie zapamiętać 9999 pomiarów. Następnie nadpisana zostaje 
każdorazowo najstarsza zawartość pamięci. Oznacza to, iż przy pomiarze 10.000 nadpisany 
zostaje pomiar 1.  

 
Po osiągnięciu 90% zajętości pojemności pamięci (9000 pomiarów), przyrząd reaguje 
ostrzeżeniem i ukazuje się wskazanie:  
 

 
 

To ostrzeżenie musi zostać potwierdzone poprzez jednorazowe krótkie wciśnięcie „klawisza 
OK“ . 
Po pomiarze 9999 ukazuje się wskazówka:  
 

 
 

Wskazówka ta musi być także potwierdzona poprzez krótkie wciśnięcie „klawisza OK“ . 
 

Dopiero potem każdorazowo najstarsza wartość pomiarowa zostaje automatycznie 
nadpisana przez nową wartość pomiarową! 
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8888 Menu i funkcje dodatkoweMenu i funkcje dodatkoweMenu i funkcje dodatkoweMenu i funkcje dodatkowe 
 

Po wlączeniu, AlcoQuant 6020 automatycznie sygnalizuje gotowość pracy w trybie 
aktywnym: 
 

            
 

Po uruchomieniu przycisku z nazwą „Menu“  ukazuja sie poszczegulne pozycje Menu: 
 

       
 

Uruchamiając przycisk „Wybierz“  wybieramy kolejna pozycję Menu: 
 

   
 

Ażeby wybrać tą funkcję dodatkowa patrz  Rozdzial  8.1. 
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Uruchamiając powtórnie przycisk „Wybierz“  wybieramy kolejną pozycję Menu: 
 

   
 

Ażeby wybrać tą funkcję dodatkową patrz  Rozdzial  8.4. 
 
Uruchamiając powtórnie przycisk „Wybierz“  wybieramy kolejną pozycję Menu: 
 

  

12:34

Wybierz

Główne menu
4 

5 Licznik

Potwierdź

Regulacja 
parametrów

 
 

Ażeby wybrać tą funkcję dodatkową patrz  Rozdzial 8.5. 
 
Uruchamiając powtórnie przycisk „Wybierz“  wybieramy kolejną pozycję Menu: 
 

  

12:34

Wybierz

Główne menu
4 Regulacja
   parametrów
5 

Potwierdź

Licznik

 
 

Ażeby wybrać tą funkcję dodatkową patrz  Rozdzial  8.6. 
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8.18.18.18.1 Funkcja  dodatkowa “Pasywny tryb“Funkcja  dodatkowa “Pasywny tryb“Funkcja  dodatkowa “Pasywny tryb“Funkcja  dodatkowa “Pasywny tryb“    

 

   
Pomiar w trybie pasywnym sluży do sprawdzenia powietrza w bezpośrednim otoczeniu 
urządzenia na ewentualna zawartość alkoholu.  
Podczas tego pomiaru nie ustala sie dokladnej koncenracji alkoholu, lecz dokonuje tylko 
sprawdzenia czy znajduje sie alkohol w powietrzu. Wszystkie wartosci pomiaru powyzej 
granicy (0,00) są wskazówka na zawatość alkoholu w powietrzu otoczenia.  
Dokladną koncerację alkoholu ustala sie dodatkowo w oparciu o badanie w trybie aktywnym  
(Rozdzial Nr. 6). 
 

8.28.28.28.2 Pomiar w trybie pasywnymPomiar w trybie pasywnymPomiar w trybie pasywnymPomiar w trybie pasywnym    

Po dokonaniu wyboru funkcji dodatkowej „ Pasywny tryb“ na ekranie urzadzenia wyświetlona 
zostanie następująca informacja: 
 

 
 
    

8.38.38.38.3 Przeprowadzenie pomiaru w trybie pasywnym Przeprowadzenie pomiaru w trybie pasywnym Przeprowadzenie pomiaru w trybie pasywnym Przeprowadzenie pomiaru w trybie pasywnym     

8.3.18.3.18.3.18.3.1 Pobranie prPobranie prPobranie prPobranie próóóóby  (bez ustnika)by  (bez ustnika)by  (bez ustnika)by  (bez ustnika)    

Pomiar pasywny nalezy przeprowadzić bez ustnika.  
 
Osoba obslugująca powinna trzymać urzadzenie w bezposredniej bliskości  otoczenia 
pomiaru i poprzez jednokrotne uruchomienie przycisku „Start“ wyzwolić pomiar.  
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8.3.28.3.28.3.28.3.2 Informacja wyInformacja wyInformacja wyInformacja wyśśśświetlona w czasie pobrania probywietlona w czasie pobrania probywietlona w czasie pobrania probywietlona w czasie pobrania proby    

Podczas pobrania próby wyswietlona zostanie nastepujaca informacja: 
 

 
 

WskWskWskWskaaaazózózózówwwwka: ka: ka: ka:     
Czas Czas Czas Czas trwania analizy jetrwania analizy jetrwania analizy jetrwania analizy jest zalest zalest zalest zależżżżny miedzy innymi od zawartony miedzy innymi od zawartony miedzy innymi od zawartony miedzy innymi od zawartośśśści alkoholuci alkoholuci alkoholuci alkoholu w probie. w probie. w probie. w probie.    

 
Po zakończeniu Analizy ukazany zostanie jej rezulat :  
 

      

12:34

OkWydruk

 oder 
 
W przypadku braku rospoznania alkoholu nastąpi sygnal dzwiękowy oraz wyświetlony 
zostanie sygnal wisulany w postaci zielonej LED.  
 
W przypadku rozpoznania alkoholu nastapi podwujny sygnal dzwiekowy oraz wyświetlony 
zostanie sygnal wizualny w postaci czerwonej LED.  

   
Po uruchomieniu przycisku „Wydruk“    nastapi wydruk protokolu pomiaru poprzez Drukarke 
(WYPOSAŻENIE OPCJONALNE). 

 

8.3.38.3.38.3.38.3.3 Nastepne pomiaryNastepne pomiaryNastepne pomiaryNastepne pomiary    

Resultat aktualnego pomiaru  pozostanie wyswietlony na ekranie az do momentu gdy:  
 

• Poprzez jednokrotne uruchomienie przycisku „OK“  urządzenie zostanie  ponownie 
postawione w stan gotowości do wykonania nastepnego pomiaru,  
albo, 

• Poprzez uruchomienie przycisku „Wlacz/Wylacz“  w ciągu 3 sekund urządzenie 
zostanie wylączone. 
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8.48.48.48.4 Funkcja dodatkowa „Wynik ostatniego pomiaru“Funkcja dodatkowa „Wynik ostatniego pomiaru“Funkcja dodatkowa „Wynik ostatniego pomiaru“Funkcja dodatkowa „Wynik ostatniego pomiaru“ 
 

       
 
Za pomoca fukcji dodatkowej ‚Wynik ostatniego pomiaru‘ moga być ponownie wyświetlone 
na ekranie KOLEJNO WSZYSTKIE wyniki pomiarów znajdujacych sie w pamięci urzadzenia w 
następujacym zestawieniu: wartość, data, czas oraz numer pomiaru. 

  

 
 
Po uruchomieniu przycisku „OK“   wyświetlony zostanie wynik ostatniego pomiaru: 

 
 

   
 
  albo  (w przypadku pomiaru w trybie pasywnym): 
 
 

    

12:34

Wybierz Menu

Pasywny

Alkohol

Licznik:               1170

12:24     21.04.05
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Po uruchomieniu przycisku „Wybierz“  wyświetlony zostanie kolejny poprzedni 
wynik. 
 

      
 
 

8.58.58.58.5 Funkcja dodadtkowa  ‚Regulacja parametrFunkcja dodadtkowa  ‚Regulacja parametrFunkcja dodadtkowa  ‚Regulacja parametrFunkcja dodadtkowa  ‚Regulacja parametróóóów‘w‘w‘w‘    

Za pomoca funkcji dodatkowej ‚Regulacja parametrów‘ można regulowac poszczegolne 
parametry urządzenia. 
 
Po dokonaniu wyboru funkcji dodatkowej „Regulacja parametrow“ wyświetlona zostania na 
ekranie lista z poszczególnymi parametrami: 
 

   
Po uruchomieniu przycisku  „Potwierdż“  otwiera sie poszczególne parametry.  

 

8.5.18.5.18.5.18.5.1 CzasCzasCzasCzas    
 

  

12:34

Wybierz

4.1 Czas

      Godzina: 08 

Potwierdź

 
 
 
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““  mozna zmienić zapis godzin. 
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Po uruchomieniu przycisku  „Potwierdż“   przechodzi sie do  regulacji minut. 
 

  

12:34

Wybierz

4.1 Czas

      Godzina: 08
      Minuta: 02

Potwierdź

 
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““  mozna zmienić zapis minut. 
 
Po uruchomieniu przycisku  „Potwierdz“   zostana wprowadzone zmiany w regulacji 
parametrów i urzadzenie powróci do pozycji Menu pod tytulem ‚Czas‘. 
 

  

12:34

Wybierz

4 Regulacja 
parametrów
4.1
4.2 Kontrast 
4.3 Jednostka miary

Potwierdź

Czas

 
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““  przechodzi sie do następnej pozycji Menu. 
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8.5.28.5.28.5.28.5.2 KontrastKontrastKontrastKontrast    
 

  

12:34

Wybierz

4 Regulacja 
parametrów
4.1 Czas
4.2  
4.3 Jednostka miary

Potwierdź

Kontrast

 
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““ wybiera sie  nastepną pozycję Menu. 
 

  

12:34

Wybierz

4.1 Kontrast

Potwierdź

 
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““  można zmienić kontrast ekranu. 
 
Po uruchomieniu przycisku  „Potwierdz“   zostaną wprowadzone zmiany w regulacji 
parametrów i urządzenie powróci do pozycji Menu pod tytulem ‚Kontrast‘. 

 
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““ przechodzi sie do nastepnej pozycji Menu. 

 

8.5.38.5.38.5.38.5.3 Jednostka miaryJednostka miaryJednostka miaryJednostka miary    
 

   
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz“ wybiera sie następną pozycję Menu. 
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Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““  można zmienic jednostke miary. 
 
Po uruchomieniu przycisku  „Potwierdz“   zostaną wprowadzone zmiany w regulacji 
parametrów i urządzenie powróci do pozycji Menu pod tytulem ‚ Jednostka miary‘. 
 
WskazWskazWskazWskazóóóówka: wka: wka: wka:     
Po przeprowadzeniu zmiany jednostki miaryPo przeprowadzeniu zmiany jednostki miaryPo przeprowadzeniu zmiany jednostki miaryPo przeprowadzeniu zmiany jednostki miary    wartosci pomiarwartosci pomiarwartosci pomiarwartosci pomiaróóóów znajdujw znajdujw znajdujw znajdująąąące sie w pamice sie w pamice sie w pamice sie w pamięęęęci ci ci ci zostanzostanzostanzostanąąąą    
automatycznie przestawione naautomatycznie przestawione naautomatycznie przestawione naautomatycznie przestawione na nowa jednostk nowa jednostk nowa jednostk nowa jednostkęęęę miary. miary. miary. miary.    
 
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““ przechodzi sie do następnej pozycji Menu. 

 

8.5.48.5.48.5.48.5.4 Sygnal dSygnal dSygnal dSygnal dżżżżwiwiwiwięęęękowykowykowykowy    

   
 
Po uruchomieniu przycisku  „Potwierdz“   przechodzi sie do tej pozycji Menu. 
 

   
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““  sygnal dżwiękowy może zostać wlaczony albo 
wylączony. 
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Po uruchomieniu przycisku  „Potwierdz“   zostaną wprowadzone zmiany w regulacji 
parametru i urzadzenie powróci do pozycji Menu pod tytulem ‚‚Sygnal dżwiekowy‘. 
 
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““   przechodzi sie do następnej pozycji Menu. 

 

8.5.58.5.58.5.58.5.5 JezykJezykJezykJezyk 
 

                     

12:34

Wybierz

4 Regulacja 
parametrów
4.4 Sygnał dźwiękowy
4.5  

Potwierdź

Język

 
 
Po uruchomieniu przycisku  „Potwierdż“   przechodzi sie do tej pozycji Menu. 
 
 

      

12:34

Wybierz

4.3 Język

english     

Potwierdź

Polski

 
 
 
Po uruchomieniu przycisku „Wybierz““  dokonuje sie zmiany wersji jezykowej. 
 
Po uruchomieniu przycisku  „Potwierdz“   zostaną wprowadzone zmiany w regulacji 
parametru i urzadzenie powróci do pozycji Menu pod tytulem ‚Język’. 
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8.68.68.68.6 Funkcja dodatkowa  ‚Licznik‘Funkcja dodatkowa  ‚Licznik‘Funkcja dodatkowa  ‚Licznik‘Funkcja dodatkowa  ‚Licznik‘    
 

Za pomoca funkcji dodatkowej pod tytulem  ‚Licznik‘ zostaną wyswietlone: czas pracy 
urządzenia oraz ilość przeprowadzonych pomiarów. 
 
Po dokonaniu wyboru funkcji dodatkowej „Licznik“ wyświetlona zostanie na ekranie 
następująca informacja: 
 

     

12:34

5 Licznik

Godzina-Min: 20:16 
Pomiar:  1663

Menu

 
 
Po uruchomieniu przycisku  „Menu“  urządzenie powróci do pozycji glównego Menu. 
  

9999 PielPielPielPielęęęęgnacja urzadzeniagnacja urzadzeniagnacja urzadzeniagnacja urzadzenia    

9.19.19.19.1 OgOgOgOgóóóólne wskazania lne wskazania lne wskazania lne wskazania     

Do czyszczenia urzadzenia zaleca sie uzywac generalnie tylko lagodnych srodkow 
czyszczacych (n.p. wodą albo slabym roztworem srodka do mycia naczyn). Należy generalnie 
unikać stosowania do czyszczęnia organicznych rozpuszczalników takich jak np. czysty 
Alkohol, Aceton, Terpentyna itp.. 
Nalezy zwracac uwage azeby zadne plyny nie dostaly sie do wnętrza urzadzenia. Przy czym 
nalezy zwracac szczgólną uwage na wejscie do ustnika oraz na otwór  wylotu powietrza na 
tylnej stronie urzadzenia. Rowniez miejsca kontaktowe bateri oraz zlącze seryjne RS 232 
muszą być suche i utrzymywane w czystosci. 

 

9.29.29.29.2 Miejsca kontaktowe bateriMiejsca kontaktowe bateriMiejsca kontaktowe bateriMiejsca kontaktowe bateri    

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy urzadzenia w ciągu dlugiego okresu eksploatacji, 
należy zwracać szczególna uwagę ażeby miejsca kontaktowe bateri oraż zlącze seryjne RS 232 
byly zawsze suche i czyste.  
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9.39.39.39.3 Wymiana bateriWymiana bateriWymiana bateriWymiana bateriiiii    

9.3.19.3.19.3.19.3.1 WskazWskazWskazWskazóóóówka stanu naladowania bateriwka stanu naladowania bateriwka stanu naladowania bateriwka stanu naladowania bateriiiii    

Urządzenie  AlcoQuant® 6020 monitoruje bez przerwy stan naladowania baterii. 
 

  
 

W przypadku niskiego poziomu naldowania baterii nastapi wyświetlenie nastepującej 
informacji: 

       

 
 

 

9.3.29.3.29.3.29.3.2 Wymiana bateriWymiana bateriWymiana bateriWymiana bateriiiii    
    

OtwieraniOtwieraniOtwieraniOtwieranieeee pokrywki poj pokrywki poj pokrywki poj pokrywki pojeeeemnika na batriemnika na batriemnika na batriemnika na batrie....    
Należy lekko nacisnąć element zamka  i unieść pokrywkę pojemnika na baterie. 
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Wprowadzenie baterWprowadzenie baterWprowadzenie baterWprowadzenie bateriiiiiiii    

 

Pojemnik na baterie zawiera  cztery baterie typu LR6 (AA) Alkaline Mignon. Należy wymieniać 
zasadniczo wszystki cztery baterie. Po wymianie baterii i wprowadzeniu pojemnika z 
bateriami do obudowy należy zamknać pokrywkę.  

 

 
 

10101010 Kalibracja i Kalibracja i Kalibracja i Kalibracja i kkkkonserwacja onserwacja onserwacja onserwacja     
 
Sensor do pomiaru alkoholu znajdujący sie w urządzeniu musi być poddawany kalibracji co 6 
miesięcy. Jest to niezbędne ażeby zagwarantować dokladność pracy urzadzenia (patrz 
specyfikacja) w calkowitym okresie eksploatacji.  
 
Kalibracja może zostać przeprowadzona przez autoryzowany personel albo bezpośrednio 
przez Servis firmy EnviteC. Wyposażenie konieczne do przeprowadzania kalibracji (Kalibrator, 
Flowmeter, Pompa, Instrukcja servisowa, Servicesoftware oraz roztwor do kalibracji) możecie 
Pansto zamówić w firmie  EnviteC-Wismar GmbH. 
 
Urządzenie powinno być co 12 miesięcy poddawane konserwacji.  
Konserwacja obejmuje : 
 
Kalibrację: Kalibracja czujnika do pomiaru alkoholu  
 
Inspekcję: Sprawdzenie poprawności funkcjonowania urządzenia 
 
Service: Przeprowadzenie dzialan w celu utrzymania niezawodności 

funkcjonowania urządzenia 
 

Naprawy: Przeprowadzenie dzialan w celu przywrócenia funkcjonowania urządzenia 
 

Wskazowka:Wskazowka:Wskazowka:Wskazowka:        
Przeprowadzenie kalibracji i konserwacji moPrzeprowadzenie kalibracji i konserwacji moPrzeprowadzenie kalibracji i konserwacji moPrzeprowadzenie kalibracji i konserwacji możżżże byc wykonywane wye byc wykonywane wye byc wykonywane wye byc wykonywane wylllląąąącznie przez przeszkolony personel cznie przez przeszkolony personel cznie przez przeszkolony personel cznie przez przeszkolony personel 
serwisowy. Zaleca sie podpisanie kontraktu serwisowegoserwisowy. Zaleca sie podpisanie kontraktu serwisowegoserwisowy. Zaleca sie podpisanie kontraktu serwisowegoserwisowy. Zaleca sie podpisanie kontraktu serwisowego....    
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11111111  Opis bledowOpis bledowOpis bledowOpis bledow    iiii ich usuwanie  ich usuwanie  ich usuwanie  ich usuwanie     
 

WyWyWyWyśśśświetlony blwietlony blwietlony blwietlony bląąąądddd    Potencjalna Potencjalna Potencjalna Potencjalna 
przyczynaprzyczynaprzyczynaprzyczyna 

PomocPomocPomocPomoc    
 

Blad osoby testowanej 

 

Blad w dmuchaniu powietrzaBlad w dmuchaniu powietrzaBlad w dmuchaniu powietrzaBlad w dmuchaniu powietrza    
 
Bląd ten jest wyświetlany, gdy 
podczas  wdmuchiwania powietrza 
przez osobe testowana wymagana 
objetość 1,2L nie zostala osiągnieta. 
 
 

Po uplywie okolo 2 sekund od 
wyświetlenia blędu na ekranie, urządzenie 
powraca automatycznie do poprzedniego 
trybu pomiaru.  
 

Sygnal dzwiękowy i powtarzający sie w 
takcie co 1,5 sekund sygnal wzrokowy w 
postaci zielonej  migąjacej  LED 
sygnalizuje gotowość urządzenia do 
ponownego pomiaru.  
 

Proces wdmuchiwania moProces wdmuchiwania moProces wdmuchiwania moProces wdmuchiwania możżżże zoe zoe zoe zostastastastaćććć    
przeprowadzony ponownie. Osoba przeprowadzony ponownie. Osoba przeprowadzony ponownie. Osoba przeprowadzony ponownie. Osoba 
testowana powinna wdmuchiwatestowana powinna wdmuchiwatestowana powinna wdmuchiwatestowana powinna wdmuchiwaćććć    
powietrze silniej i dlupowietrze silniej i dlupowietrze silniej i dlupowietrze silniej i dlużejżejżejżej w porownaniu  w porownaniu  w porownaniu  w porownaniu 
do poprzedniego razudo poprzedniego razudo poprzedniego razudo poprzedniego razu.... 

Blędy urzadzenia nie wplywające negatywnie na wynik pomiaru (żólta LED) 

 
 

Wyzwalacz sygnalu akustyWyzwalacz sygnalu akustyWyzwalacz sygnalu akustyWyzwalacz sygnalu akustycznegocznegocznegocznego    
 
Urządzenie wykrylo bląd 
wyzwalacza sygnalu akustycznego. 
 
 
 
 

Pomiary sa w dalszym giągu niezaklócone. 
 

Bląd jest sygnalizowany tylko podczas 
testu wstepnęgo realizowanego  
bezposrednio po wlączeniu urządzenia.  
 
Po powtórnym wystapieniu sygnalu 
alarmowego zalecamy podjęcie kontaktu 
z Serwisem.  

 
 

Blad LED czeronej (zielonej, Blad LED czeronej (zielonej, Blad LED czeronej (zielonej, Blad LED czeronej (zielonej, 
zoltej)zoltej)zoltej)zoltej)    
 
Urządzenie wykrylo  
wadliwie wzglednie z mala moca 
dzialajace LED. 
 

Pomiary sa w dalszym giągu niezaklócone. 
 

Bląd jest sygnalizowany tylko podczas 
testu wstępnego urzadzenia 
realizowanego bezposrednio po 
wlączeniu. 
 

Po powtórnym wystąpieniu sygnalu 
alarmowego zalecamy podjęcie kontaktu 
z Serwisem. 

 
 

Data/ CzasData/ CzasData/ CzasData/ Czas    
 
 
Urzadzenie wykrylo bląd w 
ustaleniu aktualnych danych 
dotyczących Daty/Czasu.  

Pomiary sa w dalszym giągu niezaklocone. 
 

Wyswietlane sa blędne dane dotyczace 
Daty i Czasu. 
W tym przypadku wynik pomiaru zostanie 
wprowadzony do pamięci wraz z blędna 
informacją na temat daty i czasu pomiaru.   
 
Po powtórnym wystąpieniu sygnalu 
alarmowego zalecamy podjęcie kontaktu 
z Serwisem. 
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WyWyWyWyśśśświetlony blwietlony blwietlony blwietlony bląąąądddd    Potencjalna Potencjalna Potencjalna Potencjalna 
przyczyna przyczyna przyczyna przyczyna  

PomocPomocPomocPomoc    
 

Blędy urządzenia wplywąjace negatywnie na proces pomiaru (czerwona LED) 

 
 

Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura     
 

Temperatura  zdiagnozowana we 
wnętrzu urządzenia znajduje sie na 
poziomie przekraczajacym 
dopuszczalny zakres od -5 do 
+50°C 

Realizowany pomiar moze byc blędny. 
 
Wynik pomiaru realizowanego w 
temperaturze przekraczającej 
dopuszczalny zakres może byc oblożony 
blędem o wiekszym rzędzie tolerancji niż 
podano w specyfikacji. 
 
Urzadzenie powinno byc natychmiast 
wylączone. Po wpowadzeniu urządzenia 
(chlodzenie, podgrzewanie) do 
temperatury dopuszczalnego zakresu, 
urządzenie ponownie wlaczyć. 
 
Jezeli bląd występuje w warunkach 
temperatury w ramach  dopuszczalnego  
zakresu, prosimy o skontaktowanie sie z 
Servisem. 

 

Pobieranie probyPobieranie probyPobieranie probyPobieranie proby    
 
Urzadzenie wykrylo blad w 
systemie pobierania proby. 
 

Realizowany pomiar może byc blędny. 
 
Powtórzyć pomiar. 
 
Po powtórnym wystapieniu sygnalu 
alarmowego zalecamy podjęcie kontaktu 
z Serwisem. 

 
 

PamiPamiPamiPamięćęćęćęć    
    
Bląd wystąpil podczas 
odczytywania z pamięci albo 
wpisywania na wewnetrzna 
pamięć urzadzenia. 
 
    
    
    
    
    

Pomiar nie jest mozliwy do 
przeprowadzenia. 
Wystepuje prawdopodobienstwo, że 
wynik pomiaru jest w tym przypadku 
nieprawidlowy. 
 
Dane nie moga byc prawidlowo 
odczytywane z pamięci i wyniki pomiarów 
nie moga byc prawidlowo wprowadzane 
do pamięci.  
 
Powtożyć pomiar. 
 
Po powtórnym wystapieniu sygnalu 
alarmowego zalecamy podjęcie kontaktu 
z Serwisem. 

 
 

Czujnik alkoholuCzujnik alkoholuCzujnik alkoholuCzujnik alkoholu    
 
Urządzenie wykrylo bląd czujnika 
alkoholu, 
 
 
 

Pomiar nie jest mozliwy do 
przeprowadzenia. 
 
Urzadzenie prosze wylączyć i powtórnie 
wlączyć. 
 
Po powtornym wystapieniu sygnalu 
alarmowego zalecamy podjęcie kontaktu 
z Serwisem. 
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WyWyWyWyświetlony blwietlony blwietlony blwietlony blądddd Potencjalna Potencjalna Potencjalna Potencjalna 
przyczynaprzyczynaprzyczynaprzyczyna 

PomocPomocPomocPomoc    
 

 

KalibracjaKalibracjaKalibracjaKalibracja    
 
Urzadzenie wykrylo wadliwa datę 
kalibracji. 
 
 

Pomiar nie jest mozliwy do 
przeprowadzenia. 
 
Urzadzenie musi zostać poddane 
ponownej kalibracji.Prosimy 
poinformowac serwis. 
 
W przypadku gdy urzadzenie zostalo 
wlasnie poddane kalibracji, przyczyna tego 
bledu moze byc niewlaściwa regulacja 
daty. 
 
Rownież i w tym przypadku prosimy o 
skontaktowanie sie z Serwisem. 
 

 
WskazWskazWskazWskazóóóówka:wka:wka:wka:        
KaKaKaKażżżżdy bldy bldy bldy bląąąąd urzd urzd urzd urząąąądzenia jest sygnalizowany za pomoca krdzenia jest sygnalizowany za pomoca krdzenia jest sygnalizowany za pomoca krdzenia jest sygnalizowany za pomoca króóóótkiego podwujnego sygnalu dzitkiego podwujnego sygnalu dzitkiego podwujnego sygnalu dzitkiego podwujnego sygnalu dzięęęękowego i optycznego kowego i optycznego kowego i optycznego kowego i optycznego 
w postaci czerwonej LED( w przypadku blw postaci czerwonej LED( w przypadku blw postaci czerwonej LED( w przypadku blw postaci czerwonej LED( w przypadku blęęęędow zagrazajdow zagrazajdow zagrazajdow zagrazająąąących procesowi pomiaru) i wycych procesowi pomiaru) i wycych procesowi pomiaru) i wycych procesowi pomiaru) i wyśśśświetlany na ekranie wietlany na ekranie wietlany na ekranie wietlany na ekranie 
urzurzurzurząąąądzenia w postaci tekstu.dzenia w postaci tekstu.dzenia w postaci tekstu.dzenia w postaci tekstu.    
    
KaKaKaKażżżżdy sygnal alarmowy musi zostady sygnal alarmowy musi zostady sygnal alarmowy musi zostady sygnal alarmowy musi zostaćććć potwierdzony poprzez kr potwierdzony poprzez kr potwierdzony poprzez kr potwierdzony poprzez króóóótkietkietkietkie    uruchomienie przycisku „uruchomienie przycisku „uruchomienie przycisku „uruchomienie przycisku „Potwierz“Potwierz“Potwierz“Potwierz“    .    
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12121212  Dane techniczne Dane techniczne Dane techniczne Dane techniczne 
 
 
UrzUrzUrzUrząąąądzenie:dzenie:dzenie:dzenie:    
    
Tryby pomiaru: 
    
Zakres pomiaru: 
 
Dokladność (@21°, 1013hPa) 
Maks.bląd pomiaru, w stosunku do  wzorca Ethanolu: 
Zakres  >0,4mg/l 
Zakres  0,4 – 2,0 mg/l 
Zakres  >2,0 mg/l 
 
Odchylenie standardowe w stosunku do  wzorca 
Ethanolu: 
Zakres  >0,4mg/l 
Zakres  0,4 – 2,0 mg/l 
Zakres  >2,0 mg/l 
 
Warunki otoczenia: 
Zakres temperatury - praca urzadzenia: 
Zakres temperatury – magazynowanie : 
Cisnienie otoczenia: 
Wilgotność otoczenia: 
 
Minimalna objetość wdychanego powietrza:  
 
Baterie 
 
Ilosc pomiarow / 4 x  R6 Baterie: 
 
 
Zlacze seryjne : 
 
 
Wymiary (D x Sz x W): 
 
Waga: 
 
Gotowosc wykonania pomiaru po wlaczeniu  
 
Gotowosc  wykonania pomiaru po dokonanym 
pomiarze o rezultacie  0 mg/L 
 
Gotowosc  wykonania pomiaru po dokonanym 
pomiarze o rezultacie  0,5 mg/L 
 
 

 
 
 
Aktywny i pasywny 
 
0 - 2,61 mg/l (BrAC)   
 
 
 
 
± 0,020 mg/l absolut 
±   5 % wartosci pomiaru 
± 10 % wartosci pomiaru 
 
 
 
0,007 mg/l  
1,75% 
6% 
 
 
- 5 ° C bis + 50 ° C 
- 25 ° C bis + 70° C 
600 bis 1400 hPa 
20 bis 98 % r.h. 
 
1,5 L 
 
4 x LR6 (AA) Alkaline Mignon  
 
>1600 pomiarow, w zaleznosci od jakosci  
bateri i warunkow otoczenia. 
 
RS 232 (zlacze seryjne). Dane moga byc transmitowane 
do PC albo do drukarki. 
 
190 mm x 61 mm x 38 mm 
 
275 g lacznie z  bateriami 
 
Ca. 6 sekund 
 
Ca. 2 sekundy 
 
 
Ca. 5 sekund 

 
Pozostale dane:Pozostale dane:Pozostale dane:Pozostale dane:    
    
Typ czujnika: 
 
Czulość wskrośna: 
 
 
Gniazdo ustnika : 

 
 
 
Czujnik elektrochemiczny  
 
Brak wpływu pozostałych substancii takich jank: aceton, 
co2 na wyniki pomiaru. 
 
Przystosowane do ustnikow typu: S albo D 
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Ustniki: 
 
Jednostki miary: 
 
Obsluga urządzenia : 
 
 
Komunikacja : 
 
Tryb energooszczedny: 
 
 
 
 
Ekran : 
 
Pamięć: 
 
 
Software: 
 
 
Kalibracja : 
 
 
Producent zastrzega sobie wprowadzenie zmian 
technicznych  

 
Jednorazowe z zaworem zwrotnym 
 
Konfiguracja do wyboru : mg/l 
 
W oparciu o wyswietlane Menu, poprzez jednoznaczne 
krotkie teksty 
 
Trzy przyciski  
 
W przypadku niekorzystania urządzenie wyląncza sie 
automatycznie po uplywie 2,5 minut.  
Podswietlenie ekranu wyląncza sie po 15 sekundach. 
 
Podświetlony , graficzny  
 
Pojemność pamięci: 9999 wyników pomiaru z 
podaniem: daty i czasu i numeru pomiaru 
 
PC-Software  dla analizy statystycznej, transferu danych i 
protokolu 
 
Co 6 miesiecy  
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13131313  Informacje potrzebne do przedlozenia zamowienia Informacje potrzebne do przedlozenia zamowienia Informacje potrzebne do przedlozenia zamowienia Informacje potrzebne do przedlozenia zamowienia 
 
 Nr. Katalogowy 

AlcoQuant® 6020AlcoQuant® 6020AlcoQuant® 6020AlcoQuant® 6020    –––– Urzadzenie do pomiaru alkoholu: Urzadzenie do pomiaru alkoholu: Urzadzenie do pomiaru alkoholu: Urzadzenie do pomiaru alkoholu: 
 
Urzadzenie do pomiaru alkoholu w przenośnym futerale z akcesoriami w zestawieniu : 
AlcoQuant® 6020, 4 Baterie (Alkali, R6/AA, 1,5V), 25 Ustniki i Instrukcja obsulugi  
 

1000300 

Zadania klienta dotyczace  (np. jednostki miary, wersji jezykowej itp.) beda ralizowane  zgonie z Zadania klienta dotyczace  (np. jednostki miary, wersji jezykowej itp.) beda ralizowane  zgonie z Zadania klienta dotyczace  (np. jednostki miary, wersji jezykowej itp.) beda ralizowane  zgonie z Zadania klienta dotyczace  (np. jednostki miary, wersji jezykowej itp.) beda ralizowane  zgonie z 
zyczeniem zyczeniem zyczeniem zyczeniem     
    
    
    

AkcesoriaAkcesoriaAkcesoriaAkcesoria    

 
 
 
 
 

Nr. Katalogowy 

Przenosny futeral transortowy:Przenosny futeral transortowy:Przenosny futeral transortowy:Przenosny futeral transortowy: 
Futeral z wkladka / 357 mm x 310 mm x 120 mm 
 

31-30-0007 

Ustnik typ S: Ustnik typ S: Ustnik typ S: Ustnik typ S:  
Ustnik z zaworem zwrotnym, 25 St. W higienicznym jednorazowym opakowaniu 
 

31-30-0022 

Drukarka:Drukarka:Drukarka:Drukarka:    
Przenośna drukarka z akcesoriami w nastepujacym zestawieniu:  
drukarka, akumulator, kabel do drukarki, ladowarka, papier do drukarki, Instrukcja obslugi 
 

31-30-0008 

Papier do drukarki:Papier do drukarki:Papier do drukarki:Papier do drukarki: 
5 Rolek Papieru do drukarki  
 

31-30-0026 

Tasma do drukarki :Tasma do drukarki :Tasma do drukarki :Tasma do drukarki :    
1 Sztuka 
 

31-30-0079 

Kabel do drukarkiKabel do drukarkiKabel do drukarkiKabel do drukarki: 
1 Sztuka  
 

31-30-0116 

PCPCPCPC----Kabel:Kabel:Kabel:Kabel: 
1 Sztuka 

31-30-0035 

AutoAutoAutoAuto----Adapter:Adapter:Adapter:Adapter:    
Auto Adapter do podlączenia urządzenia AlcoQuant® 6020 do zasilania z instalacji elektrycznej 
12 V prądu stalego ( samochód, motocykl) z gniazda zapalniczki.  

1000626 



34 
 

AlcoQuant® 6020 - Instrukcja użytkowania 

 
    

Akcesoria niezbedne dla personelu serwisowego:Akcesoria niezbedne dla personelu serwisowego:Akcesoria niezbedne dla personelu serwisowego:Akcesoria niezbedne dla personelu serwisowego:    
 
 
Nr. 
Katalogowy 

Kalibrator :Kalibrator :Kalibrator :Kalibrator : 
Kalibrator dla urzadzenia do pomiaru alkoholu z akcesoriami w nastepujacym zestawieniu : 
Kalibrator  z termostatem, pompa zwrotna, miernik przeplywu ( 0-20 l/min), zasilanie 
powietrzem (230 V AC / 50Hz  Flow: 32l/min), 2 l Rostwor kalibracyjny (1 ‰), Instukcja obslugi. 
 

31-30-0123 

Kalibrator:Kalibrator:Kalibrator:Kalibrator:    
w nastepujacym zestawieniu : 
Termostat z pompa zwrotna, pojemnik na 2 L roztworu kalibracyjngo, zlącza, zlącze 
adaptacyjne, 2 L roztworu kalibracyjnego, Instrukcja obslugi 
 

31-30-0115 

Zasilanie powietrza  do kalibratora:Zasilanie powietrza  do kalibratora:Zasilanie powietrza  do kalibratora:Zasilanie powietrza  do kalibratora:    
Pompa 230V AC / 50 Hz, maks. przeplyw 32 l / min. 
 

31-30-0034 

Miernik przeplywu:Miernik przeplywu:Miernik przeplywu:Miernik przeplywu:    
Od 0 do 20 L/ min. z zaworem nastawczym 
 

31-30-0062 

Rostwor kalibracyjny 1 L:  Rostwor kalibracyjny 1 L:  Rostwor kalibracyjny 1 L:  Rostwor kalibracyjny 1 L:      
Wzorcowy rostwor Ethanolu odpowiadajacy 1‰ BAC wzlednie. 0,48 mg/l stezeniu alkoholu w 
wydechu 
 

031-30-028 

Rostwor kalibracyjny 0,5 Liter:Rostwor kalibracyjny 0,5 Liter:Rostwor kalibracyjny 0,5 Liter:Rostwor kalibracyjny 0,5 Liter:    
Wzorcowy rostwor Ethanolu odpowiadajacy 1‰ BAC wzlednie. 0,48 mg/l stezeniu alkoholu w 
wydechu 
 

31-30-0053 

Naklejki z informacja o kalibracji: Naklejki z informacja o kalibracji: Naklejki z informacja o kalibracji: Naklejki z informacja o kalibracji:  
10 Sztuk 
 

31-30-0114 

Czujnik dCzujnik dCzujnik dCzujnik do pomiaru alkoholu  E100:o pomiaru alkoholu  E100:o pomiaru alkoholu  E100:o pomiaru alkoholu  E100: 
Elektrochemiczny czunik do pomiaru alkoholu   
 

1000080 

Software na potrzeby Serwisu: Software na potrzeby Serwisu: Software na potrzeby Serwisu: Software na potrzeby Serwisu:  
Software serwisowe do przeprowadzenia konserwacji i kalibracji, pc-kabel, wprowadznie do 
servisu urzadzenia 
 
 

31-30-0010 

Na zadanie przesylamy liste z czesciami zamiennymi  Na zadanie przesylamy liste z czesciami zamiennymi  Na zadanie przesylamy liste z czesciami zamiennymi  Na zadanie przesylamy liste z czesciami zamiennymi       
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