
 

  

 

 

 

 

 

Verkorte Handleiding AlcoSensor FST Sniffer       
  

• Houd de AlcoSensor FST in uw hand met het display naar u toe gericht.  

  

• Plaats de meegeleverde cup op de AlcoSensor FST.  

  

• Druk met uw wijsvinger op de ON button (      ), en houd deze 1 seconde ingedrukt om het instrument in 

te schakelen.  

  

• De temperatuur en de batterij indicator verschijnen onmiddellijk op het display.  

  

• Wanneer na enkele seconden de tekst “PAS” knippert, kunt u de bestuurder gelijkmatig in de cup laten 

blazen. Houd hierbij de cup op circa 5 - 10 cm van de mond van de bestuurder.  

  

• De AlcoSensor FST zal nu automatisch een sample nemen. De sample name wordt begeleid door een 

akoestisch signaal en een voelbare klik.  

  

• Bekijk het resultaat op de display:  

 “NEG” = negatief (geen alcohol gedetecteerd) -> het display kleurt groen.  

  

 “POS” = positief  (wel alcohol gedetecteerd) -> het display kleurt rood en  een akoestisch 

signaal geeft een extra attentiewaarde.  

  

• Na 7 seconden verdwijnt het resultaat van het display en schakelt het instrument in de batterij spaarstand.  

  

• Druk met uw wijsvinger op de ON button ( ) om een nieuwe test op te starten.  De tekst “PAS” knippert 

onmiddellijk en het apparaat is gereed voor een volgende test.  

  

• Druk met uw duim op de OFF button (    ) om het instrument uit te schakelen.   

  

  

  

 
 

 

 

 

 

      

  



 

Verkorte Handleiding AlcoSensor FST Sniffer       

  
De ALCOSENSOR FST heeft een menu waarmee een aantal opties, functies en onderhoudstaken kunnen 

worden geactiveerd. Wanneer het instrument is uitgeschakeld, kan het menu worden opgeroepen door de UIT 

toets (      ) ingedrukt te houden terwijl het apparaat met de AAN toets (      ) wordt ingeschakeld.  Deze lijst 

bevat de volgende functies:  

  

RCL    - (Recall) voor het opvragen van het laatste testresultaat.  

SUB    - (Subject) voor het uitvoeren van actieve ademtesten met behulp van een mondstuk.  

RBL    - (Roadblock mode) voor het achter elkaar afnemen van actieve ademtesten.  

ACC    - Onderhoudsfunctie  

CAL    - Onderhoudsfunctie  

DSR    - Onderhoudsfunctie  

PAF    - Onderhoudsfunctie  

  

Nadat de menufunctie is opgeroepen zoals hierboven staat beschreven, kan er door deze lijst van opties 

worden gebladerd door op de AAN toets (      ) te drukken. De weergegeven functie wordt geactiveerd door 

vervolgens op de UIT toets (      ) te drukken.  

  

RCL    - (Recall) voor het opvragen van het laatste testresultaat.  

Activeer de functie zoals hierboven beschreven.  

A) De Alco-Sensor FST toont het resultaat van de laatst uitgevoerde test.  

  
SUB    - (Subject) voor het uitvoeren van actieve ademtesten met behulp van een mondstuk. 

Activeer de functie zoals hierboven beschreven.  

A) Plaatsen van het mondstuk  

Scheur de verpakking van het mondstuk open en gebruik de verpakking om te voorkomen dat het mondstuk 

wordt aangeraakt door de bedienaar. Steek het mondstuk in de Mondstuk geleider met de gesloten kant naar 

voren en de enkele grote opening naar boven gericht. Duw het mondstuk vervolgens naar beneden zodat het 

wordt vergrendeld met de 2 kleinere openingen aan de onderkant.  

  

B) Let op de display teksten  

De batterijcapaciteit indicator en temperatuur in °C (bijv. “21c”) worden direct na inschakelen van het 

instrument kort weergegeven. Na enkele seconden verschijnt de tekst: “BLO”  (blow = blazen) en een 

knipperend blaassymbool is zichtbaar in de linker bovenhoek van het display.   

Geef nu de testpersoon de volgende instructies:  

- Haal diep adem en houdt de adem even vast.  

- Omsluit het mondstuk geheel met uw lippen  

- Blaas vervolgens rustig en regelmatig uit door het mondstuk -  Blaas zolang u ademlucht heeft.  

     

Zodra de testpersoon voldoende hard uitblaast verschijnt de blaas indicator op het display en wordt de 

blaasprestatie ondersteund door een ononderbroken akoestisch signaal.  

Wanneer voldoende ademlucht is geblazen neemt het apparaat automatisch een monster bij een afnemende 

luchtstroom.  

LET OP: Indien de testpersoon niet in staat is om de gehele blaasprestatie te verrichten, bijvoorbeeld bij 

COPD aandoeningen, is het mogelijk voor de bedienaar om een handmatig monster te nemen vóór het 

behalen van het benodigde volume. Het handmatig nemen van een ademmonster wordt geactiveerd wanneer 

de AAN toets (      ) met de wijsvinger wordt ingedrukt terwijl de testpersoon lucht door het mondstuk blaast.  

  

C) Interpretatie van het resultaat  

Het resultaat wordt altijd weergegeven in microgram per liter (ug/l).  

  

D) Verwijder het mondstuk  

Door het mondstuk te verwijderen met de originele verpakking voorkomt u dat uw handen het mondstuk raken.  

  

E) De Alco-Sensor FST uitschakelen  

Door met de duim op de UIT toets (      ) te drukken wordt het apparaat uitgeschakeld.  


