
ARZD-0892 

 
Як провести вимірювання приладом 

Dräger Alcotest® 6810 ? 

 

Підготовка Алкотестера до експлуатації 

Для увімкнення приладу Dräger Alcotest® 6810 
натисніть кнопку «ОК» і утримуйте її приблизно 2 секунди 

 

Дочекайтеся появи на екрані повідомлення  
«ГОТОВ» (укр./рос.) 

(поки відбувається очищення сенсору та самодіагностика приладу) 

 

Розпакуйте і вийміть з індивідуальної упаковки одноразовий мундштук 

 

Піднесіть до верхньої сторони Алкотестера мундштук і накладіть його на 
ніпель приладу (сумістивши ближчий до середини боковий отвір 

мундштука і ніпель один навпроти одного). Натисніть до клацання. 
Прилад готовий до експлуатації 

 

Для отримання результатів дуйте в мундштук на протязі приблизно 
5 секунд, НЕ ПЕРЕРИВАЮЧИ ВИДИХУ, до припинення сигналу і 

клацання усередині приладу (спрацьовування пневматичного відсікаючого 
клапана). Це відповідає проходженню через мундштук біля 1,2 л повітря. 

Процес дуття супроводжується повідомленням на екрані  
«ДУЙТЕ» (укр./рос.) 

 

Почекайте, поки обробляються дані. 
Процес обробки даних супроводжується повідомленням на екрані  

«ЖДІТЬ» (укр.), або «ЖДИТЕ» (рос.) 
 та закінчується видачею короткого звукового сигналу 

 

На екрані Алкотестера висвітиться результат вимірювання в проміле (‰). 
Даний результат означає величину наявності алкоголю в крові, 

що вираховується з концентрації алкоголю у видихуваному повітрі. 
Показник приладу «0,20» означає  

наявність алкоголю в крові 0,20 проміле (‰) 

 

При необхідності повторного аналізу – натисніть кнопку «ОК» 
та утримуйте її не більше 1 секунди. 

 
Для виключення Алкотестера натисніть кнопку «ОК» і утримуйте її 

біля 3 секунд або почекайте 4 хвилини, поки прилад не  
вимкнеться самостійно 

З питань консультування та придбання звертайтесь до фахівців нашої Компанії: 
тел.:0 (44) 457 55 55            e-mail:saturn@saturn-data.com            www.saturn-data.com 



ARAC-5480 

 
Як роздрукувати результат вимірювання 

Dräger Alcotest® 6810 ? 

 

Підготовка принтера до експлуатації 

Для увімкнення приладу Dräger Mobile Printer натисніть кнопку «ОК» 
і утримуйте її біля 2 секунд до появи звукового сигналу 

 

Як тільки проведено вимірювання приладом Dräger®Alcotest 6810, 
 піднесіть Алкотестер світлодіодним індикатором, що знаходиться над 

екраном, до віконця на верхній панелі принтера праворуч від кнопки «ОК» 
на відстань 1-2 сантиметри 

 

Почекайте 1-2 секунди, поки на принтері включиться автоматична 
роздруківка даних на термопапері 

 

Відірвіть інформаційний лист для подальшого внесення в нього необхідних 
даних 

 

Вимкніть принтер, натиснувши кнопку «ОК» й утримуючи її біля 4 секунд 
до появи звукового сигналу, або почекайте 4 хвилини,  

поки принтер не вимкнеться самостійно 

Як замінити батареї живлення в приладах 
Dräger Alcotest® 6810 та Dräger Mobile Printer? 

 

Заміна батарей живлення в Dräger Alcotest® 6810 
Натисніть на фіксатор кришки батарейного відсіку. Зніміть кришку. 

Замініть 2 лужні батареї 1,5 В (Міньон, LR6, АА) або 2 NIMH акумулятори 
(Міньон, LR6, АА), дотримуючись полярності. Надіньте кришку. 

Натисніть на кришку біля фіксатора до клацання 

 

Заміна батарей живлення в Dräger Mobile Printer 
Відкрутіть фігурною викруткою гвинт кришки батарейного відсіку. 

Зачепіть пальцем край кришки і відведіть її убік. Замініть 4 лужні батареї 
1,5 В (Міньон, LR6, АА) або 4 NIMH акумулятори (Міньон, LR6, АА), 
дотримуючись полярності. Закрийте кришкою батарейний відсік 

(до клацання). Прикрутіть кришку. Прилад готовий до експлуатації 

З питань консультування та придбання звертайтесь до фахівців нашої Компанії: 
тел.:0 (44) 457 55 55            e-mail:saturn@saturn-data.com            www.saturn-data.com 

 


