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عناية مشغل إف سي :20
تهانينا لشراءك جهاز اليف لوك إف سي .20
قدمت اليف لوك تكنولوجيز على مدار  25عام معدات متقدمة وتدريب لكشف الكحول لتطبيق القانون وتقويم المهنين .فنحن الرائدون في ابتكار
المنتجات والمعدات الدقيقة وسهولة االستخدام وتقديم رعاية للعميل ذات المستوى خمس نجوم.
وتم تصنيع جهاز إف سي  20لكشف الكحول بالتنفس في ويت ريدج كولورادو بواسطة شركة اليف لوك تكنولوجيز .وتقدم اليف لوك منتجات
ذات جودة عالية مع خدمة غير عادية ودعم فني.
جهاز إف سي  20هو جهاز متطور لفحص الكحول في النفس ويتضمن برنامجً ا يستند إلى أحدث التقنيات .ويتميز جهاز إف سي بما يلي نظرً ا
لتصميمه المتقدم:
• يمكنك إجراء إختبار آخر في غضون  30ثانية بعد الفحص اإليجابي .فتكرار الفحص يعطي نتائج آمنة.
• يقوم جهاز إف سي  20بإجراء الفحص عندما يستشعر بنموذج لنفس عميق في الرئة.
•	يوفر جهاز إف سي  20فحص دقيق أو يفسر لك سبب عدم قدرته على ذلك ن كما يمكنه أن يقدم إقتراحات بشأن كيفية إتمام فحص دقيق
على الشخص الذي يتم إجراء الفحص عليه.
• تدوم بطاريات أ أ أو إن آي إم إج لمدة  160ساعة أو عدد ستمائة إختبار.
يتضمن جهاز إف سي  20العديد من المميزات األخرى مثل :المعايرة\فحص المعايرة وفترات إغالق وإدخال البيانات بسعة  500وخيرات ضبط
عديدة وأنماط فحص متعددة وحماية إختيارية لكلمة السر.
وستوضح الصفحات التالية بالتفصيل عملية تشغيل جهاز إف سي  20المحمول لكشف الكحول بالتنفس.

إكتشف قوة جهاز فحص الكحول
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الواجهة األمامية (مع طرف الفم)
شاشة جرافك إل سي دي كبيرة
لعرض الوظائف والنتائج

طرف الفم

فحص تلقائي
مفتاح إزالة طرف الفم

مؤشر البطارية
مستوى البطارية
تعيين أزرار -\+
مستوى المعايرة

زر التشغيل
يمكنك من أداء الوظائف

مؤشر حالة البلوتوث

زر الوظائف
تصفح القوائم وحفظ التغيرات

زر الطاقة
يقوم بتشغيل وإطفاء الوحدة
ويقوم أيضا ً إلى نمط
الفحص الرئيسي

شريط المعصم
حلقة مرفقة
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المميزات
• شاشة جرافك إل سي دي كبيرة :قادرة على إظهار األرقام والحروف واإليكونات ونص غير مشفر لرسائل باللغة اإلنجليزية.
• معايرة أوتوماتيكية :برنامج -تعديالت منظمة ،ال حاجة ألدوات.
•	نمط فحص تلقائي :وهي أسهل طريقة إلجراء الفحص.تأخذ الوحدة بشكل تلقائي نموذج عميق للنفس عندما يكون الشخص في
نهاية النفس.
• نمط الفحص اليدوي :يمكن المشغل من التحكم بالضبط في نقطة نموذج التنفس.
• نمط الفحص اإليجابي :يفحص وجود الكحول في النفس أو في وعاء مفتوح بدون استخدام طرف الفم.
• ذاكرة كبيرة :تخزن أخر  500فحص.
• ساعة وقتية فعلية :تخزن الوقت وبيانات التاريخ مع نتائج الفحص وكذلك المعايرة ونتائج فحص االتصال.
• الطابعة جاهزة :طباعة كافة النتائج أو أي منها باستخدام طابعات اليف لوك.
• خياران من تحقق طباعة للخارج :طويل أو قصير.
• إدخال البيانات :قادرة على تخزين مجالين منفصلين للبيانات،واحد للموضوع وآخر لإلستخدامات اإلضافية والمشغل والمنطقة الخ.
• مستخدم-طلب فحص إختياري :يسمح باختيار إما فحص تلقائي أو نمط الفحص اإليجابي.
• مذكر المعايرة مع اإلغالق :يمنعك من استخدام إف سي  20عند الحاجة إلجراء معايرة.
• غلق تلقائي قابل للتكييف :يحافظ على عمر البطارية.
• تشغيل سريع وبسيط :على الرغم من أن إف سي  20يحتوي على العديد من المزايا إال إنه سهل االستخدام.
• ضوء خلفي أتوماتيكي :يعرض بسهولة تنائج الفحص إما أثناء النهار أو الليل.
•	عمر بطارية غير عادي :تعيش إلى نحو  160ساعة من التشغيل أو عدد  6000فحص باستخدام ربع أ أ أو إن آي إم إج
بطاريات قابلة للشحن.
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تركيب البطاريات
اضغط على باب البطارية الموجود على الجزء الخلفي من أن إف سي .20
تثبيت أربع بطاريات أأ الكاالين في اتجاه الرموز في صندوق البطارية.
إغلق الصندوق عن طريق الضغط على أعلى باب البطارية حتى يتم اإلغالق.
راجع صفحة  34للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام البطاريات القابلة للشحن.

تشغيل وإطفاء إف سي
اضغط بشكل مستمر على زر الطاقة على الجزء السفلي من الجزء األمامي من
الوحدة حتى يتم التصفير .ويقوم أن إف سي  20بتنفيذ فحص تشخيص تلقائي
الداخلي عند التشغيل.
إلطفاء الوحدة ،اضغط بشكل مستمر على زر الطاقة حتى يتم التصفير مرتين.
وسوف يتم غلق الوحدة.
مالحظة :الضغط على زر الطاقة بشكل مؤقت عندما تكون الوحدة في حالة
تشغيل سيعود بلك القائمة الرئيسية.
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مالحظة الشخص الخاضع للفصح
يقدم أن إف سي  20قراءة دقيقة للغاية للنفس الذي يحتوي على الكحول الذي تم الحصول عليه بواسطة نموذج هواء الرئة العميق .وتكشف
القراءات أيضا بقايا الكحول في الفم.
لكي يتم منع الكحول الموجود في الفم من أن يؤثر على الفحص ،تأكد من عدم سماح الشخص الخاضع للفصح بوضع أي شيء في فمه لمدة
 15دقيقة قبل إجراء الفحص.
إذا كان الشخص الخاضع للفصح قد تناول شراب ،يتم مراقبته لمدة  15دقيقة بحيث ال يسمح بتناول أي شئ في فمه قبل إجراء االختبار.
وهذا سيضمن زوال جميع الكحول المتبقي من أي مصدر تماما وسوف نتائج الفحص تكون صحيحة.

تركيب طرف الفم
قم بنزع طرف الفم من غالفه مع التأكد من عدم لمس الطرف الذي
سينفخ فيه الشخص الخاضع للفصح.
ركب طرف الفم في الجزء الموجود خلف أن إف سي .20
ضع طرف الفم بشكل منظم في الفتحات الموجودة في خلف طرف
الفم.إضغط في الموضع الصحيح.
تاكد من إنه تم تركيبه بإحكام.
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شرح أنماط فحص التنفس
أن إف سي  20قادر على إجراء فحوصات تلقائية ،ويدوية ،وسلبية.
•الفحص التلقائي هو أسهل طريقة لتحقيق نموذج الرئة العميق .ترصد إف سي تنفس الشخص الخاضع للفحص وتأخذ تلقائيا العينة قرب
نهاية تدفق التنفس.
•الفحص اليدوي ويستخدم عادة فقط عندما يكون الشخص الخاضع للفحص غير قادر على توفير ما يكفي من عينة للنفس إلجراء الفحص
التلقائي.
•الفحص السلبي هو عبارة عن شاشة عرض سريعة للكشف عن الكحول ولكنها ليست مصممة لقياس النتائج.وتظهر النتائج السلبية في شكل
" "POSفي حال تم الكشف عن الكحول وفي شكل " "NEGاذا لم يتم الكشف عن الكحول .في هذا النمط ال يتم استخدام طرف الفم.

نهاية التنفس وتوضيح الحجم الدقيق
في نمط الفحص التلقائي،يمكن تعيين الوحدة كي تأخذ عينة إما:
• عندما يقترب الشخص الخاضع للفحص من نهاية الزفير (نهاية التنفس)
— أو —
• عندما يكشف  1.5ل من التنفس (الحجم الدقيق)
كالهما سيعطي نتائج دقيقة .الحجم الدقيق قد يعمل على نحو أفضل مع األشخاص موضوع الفحص غير المتعاونين.
(لتحديد نمط "نهاية التنفس" أو "الحجم الدقيق" واسطة ،انظر تعليمات وضع الزناد على صفحة )18

توضيح الجوف الهوائي التلقائي

(إختياري)

إذا تم تركيبه يقوم هذا الخيار بإدخال وظيفة جوف هواء تلقائية في واجهة الفحوصات السلبية واليدوية والتلقائية.
جوف الهواء التلقائي هو فحص للهواء المحيط .وهو يقوم بالفحص للتأكد من عدم وجود كحول الذي قد يؤثر على نتيجة الفحص.
إذا تم استخدام جوف الهواء التلقائي ،يقوم أن إف سي  20بحثك على أخذ عينة قبل فحص الشخص الخاضع للفحص.
يستخدم جوف الهواء التلقائي عادة للوفاء بمتطلبات إجراءات فحص معين.
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إجراء فحص تلقائي
شغل أن إف سي . 20
تأكد من عرض قراءات "الفحص التلقائي".
ركب طرف الفم في خلف الوحدة.
اطلب من الشخص الخاضع للفحص أن ينفخ في طرف الفم بقوة
وبثبات بقدر إستطاعته( .لكن ليس بالضرورة بأقصى قوة لديه).
وتحسب الوحدة الحجم وستعطي رسالة خطأ إذا كان لم يتمكن الشخص
موضوع الفحص من الوصول إلى  1.3لتر للنفس.
إقرأ النتيجة.
بعد إجراء الفحص ،يقوم أن إف سي  20بعرض النتائج في أرقام
كبيرة على الشاشة.
وتخزن النتيجة في الذاكرة وتكون متاحة للعرض والطبع في وقت
الحق.
إضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة للعودة إلى نمط الفحص.

التدخل اليدوي أثناء الفحص التلقائي
مالحظة :تسمح هذه الميزة بإتمام الفحص في الحالة العرضية عندما تكون قدرة الرئة للشخص الخاضع للفحص قد ضعفت وال يستطيع تشغيل
الفحص التلقائي.
شغل أن إف سي .20
ركب طرف الفم في الجزء الخلفي للوحدة وتحقق من العرض الذي يقرأ "فحص تلقائي".
أطلب من الشخص الخاضع للفحص أن ينفخ في طرف الفم بقوة وبثبات بقدر إستطاعته.
عندما يكون الشخص الخاضع للفحص على وشك اإلنتهاء من إتمام عماية التنفس ،اضغط على زر التنفيذ.
اقرأ النتيجة.
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شغل أن إف سي .20
ركب طرف الفم في الجزء الخلفي للوحدة.
إضغط على زر الوظيفة حتى تقرأ الشاشة "فحص يدوي".
أطلب من الشخص الخاضع للفحص أن ينفخ في طرف الفم
بقوة وبثبات بقدر إستطاعته.
عندما يكون الشخص الخاضع للفحص على وشك اإلنتهاء من إتمام
التنفس ،اضغط على زر التنفيذ.
اقرأ النتيجة.
يرجى مالحظة أن يتم تشغيل الفحص اليدوي بواسطة الضغط .إذا لم يقم
الشخص الخاضع للفحص بالنفخ في طرف الفم ،لن يمكن إتمام الفحص.

إجراء الفحص السلبي

(بدون طرف الفم)

شغل أن إف سي .20
إضغط على زر الوظيفة حتى تقرأ الشاشة "فحص سلبي".
إمسك أن إف سي  20نموذج البورت (برتقالي اللون  -فتحة تسمى
"بورت" في خلف أن إف سي  )20على بعد  4بوصات من فم الشخص
الخاضع للفحص.
أطلب من الشخص الخاضع للفحص أن ينفخ نحو البورت.
اضغط على زر التنفيذ أثناء قيام الشخص الخاضع للفحص بالنفخ.
إقرأ النتيجة .وستعرض الوحدة فقط " "POSأو " ." NEGولن تعرض
النتيجة الرقمية الفعلية.
مالحظة :يمكن أيضا ً إجراء الفحص السلبي فوق وعاء مفتوح لكشف
وجود كحول.
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منحنى الكحول

عندما يقوم الشخص الخاضع للفحص بالنفخ في طرف الفم ،يقوم أن
إف سي  20بعرض رسم بياني عمودي للتدفق التنفس على الشاشة
وكذلك بعرض كمية اللترات .وتظهر كمية اللترات في أعلى الزاوية
اليسرى.

نتائج الفحص

إذا كشف إف سي وجود كحول ،يظهر مستوى الكحول في الرسم
البياني وسيتم عرضه قبل النتيجة.

عرض نتائج فحص سابقة

إضغط إلزالة طرف الفم

بعد أن يتم عرض مستوى الكحول في الرسم البياني ،يتم عرض
نتيجة الفحص.

إضغط على زر الوظائف حتى يتم عرض أيقونة الطبع .يتم
عرض نتائج آخر إختبار مع رقم فحصه في أسفل ويسار الشاشة.

وتبقى النتيجة على الشاشة حتى يتم الضغط على زر الوظائف أو
الطاقة أو حتى يتم الوصول إلى وقت اإلغالق.

إضغط على زر  +أو  -أو تصفح نتئج الفحص.

ويتم اإلحتفاظ بآخر  500نتيجة فحص في الذاكرة.

إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

إزالة طرف الفم
قم بإزالة طرف الفم عن طريق الضغط على الزر الموجود على
يمين شاشة العرض.
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طبع نتائج الفحص
طبع الفحص الحالي
قم بإجراء الفحص( .انظر الصفحات )12-10
قم بتوصيل كبل الطابعة بالموصل الموجود على جانب جهاز إف سي .20
اضغط على زر التنفيذ تحت أيقونة الطابعة لطبع النتيجة.
طباعة فحص محدد من الذاكرة
قم بتوصيل كبل الطابعة بالموصل الموجود على جانب جهاز إف سي .20
اضغط على زر الوظائف حتى يتم عرض أيقونة الطابعة.
اضغط على زر  +أو – لتحديد عدد الفحص الذي ترغب في طباعته.
اضغط على زر التنفيذ تحت أيقونة الطابعة لطبع النتيجة.
طباعة جميع االختبارات المخزنة في الذاكرة
قم بتوصيل كبل الطابعة بالموصل الموجود على جانب جهاز إف سي .20
اضغط على زر الوظائف حتى يتم عرض أيقونة الطابعة.
اضغط على زر  +أو – لتحديد "جميع".
اضغط على زر التنفيذ تحت أيقونة الطابعة لطباعة جميع نتائج الفحص.
ضبط الطباعة/معايرة التحقق من البيانات
قم بتوصيل كبل الطابعة بالموصل الموجود على جانب جهاز إف سي .20
اضغط على زر الوظائف حتى يتم عرض أيقونة الطابعة.
اضغط على زر  +أو – لتحديد "فحص تصل\تصل".
اضغط على زر التنفيذ تحت أيقونة الطابعة لطباعة البيانات.
انظرنموذج المطبوعة في الصفحة .40

تغير الوقت
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ.
الشاشة تعرض "الوقت" مع إضاءة الساعة الرقمية.
اضغط على زر  +أو – لتغير الساعة.
اضغط على زر التنفيذ لإلنتقال إلى الدقائق.
اضغط على زر  +أو – لتغيير الدقائق.
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.
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تغير التاريخ
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر التنفيذ حتى تقرأ الشاشة "التاريخ" مع إضاءة أرقام الشهور.
اضغط على زر  +أو – لتغير الشهر.
اضغط على زر التنفيذ لإلنتقال إلى اليوم.
اضغط على زر  +أو – لتغير اليوم.
اضغط على زر التنفيذ لإلنتقال إلى السنة.
اضغط على زر  +أو – لتغير السنة.
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

إعداد جوف هوائي تلقائي

(ميزة إختيارية)

اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر التنفيذ حتى تقرأ الشاشة "جوف هوائي تلقائي".
اضغط على زر التنفيذ "لتشغيل" أو "إطفاء" جوف الهواء.
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

إعداد غلق الوقت التلقائي
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إغالق الوقت".
اضغط على زر  +أو – لتعديل غلق الوقت بين  15-1دقيقة.
أوقف الغلق التلقائي عن طريق إختيار "إطفاء".
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

303-431-9500 | www.Lifeloc.com

02/24/2008

15

اليف لوك إف سي 20

إعدادات المستخدم

16

توضيح إدخال البيانات
يسمح أن إف سي  20لك بادخال أراقم الهوية أو االسماء التي سيتم طبعها مع كل نتيجة فحص.
• رقم هوية الشخص الذي يجري عليه الفحص (موضوع هوية) يمكن أن يحدد موضوع فحص فريد.
• مجال بيانات  -2يمكن أن يحدد مسؤول الفحص أو الحالة .يتم إدخاله مرة واحدة ويتم تسجيله مع كل فحص حتى يتم تغيره أو وقفه.
• هوية الموضوع (يكون الشخص الخاضع للفحص) (الموضوع)  +مجال البيانات  -2تحدد موضوع الفحص مع المسؤول أو الحالة.
		 يتم تسجيل مجال البيانات  2مع كل فحص حتى يتم تغييره أو إبطال مفعوله.
يسمح كل من مجاالت إدخال البيانات ل  24حرف.

استخدام مجال البيانات 2
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادات الهوية".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "مجال البيانات  ."2اضغط على زر الوظائف مرة واحدة .الشاشة تقرأ "مجال البيانات ."2
اضغط على زر  +أو – إلدخال األرقام أو الحروف.
(واصل الضغط للتصفح بسرعة)
اضغط على زر التنفيذ لإلنتقال إلى الرقم التالي .يمكن إدخال نحو  24حرف.
اضغط على زر الوظائف لحفظ مجال بيانات  .2ويتم تسجيل مجال بيانات  2مع كل فحص حتى يتم تغيره أو وقفه.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

تسجيل هوية الموضوع (الشخص الذي يجري عليه الفحص)
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادات الهوية".
اضغط على زر التنفيذ حتى تقرأ الشاشة "الموضوع".
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة .الشاشة تقرأ "هوية الموضوع".
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اضغط على زر  +أو – إلدخال ارقام أو حروف الهوية.
(واصل الضغط للتصفح بسرعة)
اضغط على زر التنفيذ لإلنتقال إلى الرقم التالي .يمكن إدخال نحو  24حرف.
اضغط على زر الوظائف لحفظ رقم هوية الموضوع الفريد مع الفحص التالي.
وسيطلب منك أن إف سي  20إدخال رقم هوية الموضوع الفريد قبل كل فحص.
ولتجنب إدخال رقم هوية الموضوع ،اضغط ببساطة على زر الوظائف وقم بإجراء الفحص.
اآلن أنت جاهز إلجراء الفحص.

إدخال هوية الموضوع  +مجاالت البيانات
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادات الهوية".
اضغط على زر التنفيذ حتى تقرأ الشاشة "الموضوع  +البيانات".
اضغط على زر الوظائف مرة واحدة .الشاشة تقرأ "مجال بيانات ."2
اضغط على زر  +أو – إلدخال ارقام أو حروف الهوية( .واصل الضغط للتصفح بسرعة)
اضغط على زر التنفيذ لإلنتقال إلى الرقم التالي .يمكن إدخال نحو  24حرف.
اضغط على زر الوظائف لحفظ رقم هوية الموضوع .ويتم تسجيل هوية الموضوع مع كل فحص حتى يتم تغيره أو وقفه.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة .الشاشة تقرأ "هوية الموضوع".
اضغط على زر  +أو – إلدخال ارقام أو حروف الهوية( .واصل الضغط للتصفح بسرعة).
اضغط على زر التنفيذ لإلنتقال إلى الرقم التالي .يمكن إدخال نحو  24حرف .وسيطلب منك أن إف سي  20إدخال رقم هوية الموضوع الفريد
قبل كل فحص.
اضغط على زر الوظائف لحفظ رقم هوية الموضوع الفريد مع الفحص التالي.
وسيطلب منك أن إف سي  20إدخال رقم هوية الموضوع الفريد قبل كل فحص.
ولتجنب إدخال رقم هوية الموضوع ،اضغط ببساطة على زر الوظائف وقم بإجراء الفحص.
اآلن أنت جاهز إلجراء الفحص.
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تعطيل هوية الموضوع ومجال البيانات
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادات الهوية".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "هوية اإلعدادات".
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
وسيطلب منك أن إف سي  20اآلن إدخال رقم هوية (وسيكون مجال بيانات  2وهوية الموضوع حتى يتم تشغيلهم.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

استخدام لوحة مفاتيح

(ميزة إختيارية)

يسمح أن إف سي  20بإدخال البيانات باستخدام لوحة مفاتيح .إذا اشتريت خيار لوحة المفاتيح ،يمكنك أن تدخل بسهولة نص
أو موضوع أو مجاالت البيانات أو تتحكم بشكل كامل في قائمة أن إف سي . 20
إرشادات التصفح
مسافة أو تاب = زر الوظائف
اإلدخال = زر التنفيذ
السهم األيمن = زر +
السهم األيسر = زر -
مسافة = زر الطاقة
لمعرفة المزيد عن حلول إدارة بيانات  ،Lifelocيرجى االتصال على  sales@lifeloc.comأو .1.800.722.4872

إعداد نمط التبديل
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "نمط التبديل".
اضغط على زر التنفيذ لإلختيار بين "نهاية التنفس" و"الحجم الدقيق".
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة .الشاشة تقرأ "هوية الموضوع".
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توضيح إعدادت األمن
يمكن اعداد كلمة السر لحماية الدخول على الضبط والتحقق من الضبط أو إعدادات الضبط وإعدادت المستخدم.
بدون كلمة السر ،يمكن للمستخدمين أن يقوموا بإجراء فحوصات سلبية أو يدوية أو تلقائية .إطبع نتائج الفحص وتحقق من حالة البطارية والحرارة.

إعداد كلمة سر األمن
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادات األمن".
اضغط على زر التنفيذ .الوحدة اآلن جاهزة لقبول كلمة السر .استخدم زر  +أو – إلدخال رقم أو حرف.
استخدم زر التنفيذ لإلنتقال إلى الرقم التالي .كلمة السر مقصورة على  8احرف.
اضغط على زر الوظائف لحفظ كلمة السر الخاصة بك .إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.
مالحظة :سجل وخزن كلمة السر الخاصة بك في مكان آمن .ال يمكن لـ " "LIfelocأن تصل إلى كلمة السر الخاصة بك .ستحتاج إلى
االتصال باليف لوك الستعادة كلمة المرور االفتراضية عن طريق عمليات التشخيص عن بعد أو عن طريق إعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع
االفتراضية.

استخدام كلمة المرور
للدخول على الضبط أوالتحقق من الضبط أو إعدادت الضبط أو إعدادات المستخدم.
اضغط على زر الوظائف حتى تعرض الشاشة "ضبط" أو إعدادات" .اختار الواحدة التي تريد الدخول عليه.
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "رمز األمن".
إدخل كلمة السر مستخدما أزرار  +أو – .استخدم زر التنفيذ لإلنتقال إلى الرقم التالي.
اضغط على زر الوظائف للتتمكن من الدخول.
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إزالة كلمة سر األمن
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "رمز األمن".
إدخل كلمة السر مستخدما أزرار  +أو –.
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعداد األمن".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "إعداد األمن" وتعرض كلمة السر في الجزء السفلي من الزاوية اليسرى.
إمسح كلمة السر مستخدما ً أزرار  +أو – لتغيير الحروف أو االرقام في المسافات الفارغة .استخدم زر التنفيذ لإلنتقال إلى الرقم التالي.
اضغط على زر التنفيذ لمسح كلمة السر.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

توضيح إعدادت الطباعة
تسمح لك إعدادت أن إف سي  20بتعديل المطبوعات حسب احتياجاتك .ويمكنك اإلختيار بين اآلتي:
عدد النسخ :اختار أن تطبع  1و 2و 3نسخ من الفحص.
شكل الطبع :اختار كي تشمل (شكل طويل) أو ال تتضمن (شكل قصير) الضبط وبيانات التحقق من الضبط مع كل مضبوعة( .انظر إلى نماذج
الطبع في صفحة رقم .)40
الطابعة :اختار "حراراي" أو "تأثير" أو "السلكي" لطبع النتائج على الطابعة .اختار "مسار البيانات" لتحميل أو طبع النتائج على جهاز
الكمبيوتر الخاص بك.

عدد النسخ المطبوعة
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت الطبع".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "عدد النسخ".
اضغط على زر  +أو – "لتغيير عدد النسخ".
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.
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شكل الطباعة
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت الطبع".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "عدد النسخ".
اضغط على زر الوظائف .الشاشة تقرأ "شكل الطباعة".
اضغط على زر التنفيذ للتبديل بين "قصير" و"طويل" .الطويل يتضمن ضبط بيانات التحقق من الضبط على كل مطبوعة .أما القصير فال.
أنظر نماذج المطبوعات في الصفحة .40

اختيار الطابعة
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "عدد النسخ".
اضغط على زر الوظائف .الشاشة تقرأ "الطباعة".
اضغط على زر التنفيذ إلختيار "حراراي" أو "تأثير" أو "السلكي" وأطبع النتائج على الطابعة أو اختار "مسار البيانات" لتحميل النتائج على
الكمبيوتر الخاص بك.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

تعديل تباين إل سي دي
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "عرض اإلعدادت ".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "تباين إل سي دي".
اضغط على زر  +أو – لتعديل "تباين النص".
( = 0األفتح؛  = 10األغمق)
اضغط على زر الوظائف لحفظ التعديالت الخاصة بك.إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.
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تعيين القيمة األساسية لطلب الفحص
طلب فحص ( 1القيمة األساسية)
فحص تلقائي
فحص يدوي
فحص سلبي

طلب فحص 2

طلب فحص 3

فحص سلبي
فحص تلقائي
فحص يدوي

فحص تلقائي
فحص يدوي

اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "عرض اإلعدادت ".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "تباين إل سي دي".
اضغط على زر الوظائف .الشاشة تقرأ "طلب فحص".
اضغط على زر التنفيذ للتبديل بين طلب فحص  1و 2و 3أعاله.
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.
يرجى مالحظة  :إنه بإختيار طلب فحص  ،3فإنك ستعطل الفحص السلبي.
(رسم تدفق إعدادات المستخدم مبينة في الصفحة رقم .)41

توضيح شكل النتائج
يمكن عرض النتائج الخاصة الفحوصات التلقائية واليدوية في شكل "رقمي" أو "النجاح\التحذير\الفشل" (بي دبليو إف) .إال إنه يمكن فقط عرض
نتائج الفحص السلبي في صيغة " "POSو"."NEG
تكون النتائج الرقمية في شكل رقم " 3-تركيز الكحل في التنفس".
تتطلب نتائج النجاح\التحذير\الفشل تعيين مستويات خاصة للنجاح والفشل.
على سبيل المثال ،إذا تم تعيين "النجاح" عند  040و"الفشل" عند 080
(إعدادات القيمة األساسية توجد في أن إف سي  ،)20عندئذ:
النجاح = 040 - 000
التحذير = 079 - 041
الفشل =  080وأعلى من ذلك.

PASS

إعدادات النماذج فقط .أنظر الصفحة 23
لإلرشادات بخصوص مستويات النجاح\
التحذير\الفشل.

FAIL
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تعيين شكل النتائج
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "عرض اإلعدادت ".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "تباين إل سي دي ".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "شكل النتائج".
اضغط على زر التنفيذ للتبديل بين "رقمي" و"بي دبليو إف".
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

تعيين مستويات النجاح\التحذير\الفشل
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "عرض اإلعدادت ".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "تباين إل سي دي ".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "مستوى النجاح".
اضغط على زر  +أو – لتحديد مستوى نجاح "تركيز الكحل في التنفس".
اضغط على زر الوظائف .الشاشة تقرأ "مستوى الفشل".
اضغط على زر  +أو – لتحديد مستوى فشل تركيز الكحول في التنفس.
اضغط على زر الوظائف لحفظ اإلعدادت الخاصة بك.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.
مالحظة :تقرأ القراءة بين مستويات النجاح والفشل كتحذير.

توضيح الحمام المبلول والغاز الجاف
يمكنك ضبط والتحقق من أن إف سي  20باستخدام إما طريقة الحمام المبلل أو الغاز الجاف .يجب عليك أوالً تعيين أن إف سي  20للتعرف على أية طريقة أو "نوع المعيار" الذي تستخدمه.
وبمجرد اختيارك لنوع المعيار ،يقوم أن إف سي  20بتخزين المعلومات في الذاكرة وال يتعين عليك تعيينها مرة اخرى ما لم تغير إلى طريقة مختلفة إلداء الضبط\التحقق من الضبط.
ضبط الغاز الجاف يتطلب منك قبل الضبط أن تدخل قيمة المعيار الصحيح بناء على تقييمك .وباستخدام الرسم الموجود على خارج الصندوق ،اضرب الرقم الموجود بجانب تقييمك في المعيار.
على سبيل المثال:
• دينفر ،تقييم كلورادو يبلغ  5200قدم فوق مستوى البحر ومعيار الغاز الجاف =  .100تركيز الكحول في التنفس.
• عنصر التصحيح من الخزان هو .820
• عنصر التصحيح = 082 = 100 × 082
إذا انتقلت إلى تقييم مختلف بشكل كبير قبل الضبط ،يجب عليك تغيير المعيار في أن إف سي .20
ضبط الحمام المبلول ال يتطلب تصحيح التقييم.
مالحظة :يأتي أن إف سي  20من المصنع المحدد لنوع الحمام المبلول و 100تركيز الكحول في التنفس معيار الضبط.
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إختيار معيار الضبط
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "ضبط".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "التحقق المبلل" أو "التحقق الجاف".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "اعدادت اإلتصال ".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "ضبط اإلتصال".

استخدم زر  +أو – لتغيير الرقم إلى مستوى تركيز الكحول في التنفس من المعيار الذي تقوم بضبطه .ويجب أن يكون نفس الشئ على زجاجة
الحل المعتمد أو تقييم المعيار الصحيح في حالة استخدام خزان غاز جاف( .انظر صفحة رقم .)25
اضغط على زر الوظائف لحفظ اإلعدادت.إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.
وبمجرد أن تعين المعيار اليجب عليك أت تحدده مرة أخرى مالم تغير الحلول أو التقييم.

توضيح الضبط\فحص االتصال
يجهز ضبط إف سي وحدتك لتركيز كحول معروف لتمكين نتائج دقيقة لتركيز الكحول في التنفس.
يمكنك استخدام غاز جاف أو حل الحمام المبلل لضبط أن إف سي  20الخاص بك .والحلول المستخدمة بشكل أكثر شيوعا ً هي
 100أو  080أو  040تركيز الكحول في التنفس.
ويجب أن يكون إف سي  20بين  68و 95درجة فهرنهايت (  35 – 20درجة مئوية) ليتم الضبط:
مرة واحدة كل  12شهر بغض النظر عن عدد الفحوصات التي قميت بإجراءها.
أو في الفترات المحددة بواسطة سياستك الداخلية أو خطة ضمان الجودة أو لوائح الدولة.
أو بعد أن يفشل التحقق من معايرة.

يتأكد التحقق من المعايرة ببساطة من إن إف سي  20قد تم ضبطه بشكل صحيح وكذلك ضمن مدى الدقة المعمول به .ويشار إلى التحقق من
المعايرة باسم "التحقق من المعايرة الخارجية" و"التحقق من الدقة" و"التأكيد" و"التحقق من الضبط".
وتوصي  Lifelocبإجراء التحقق من الضبط على إن إف سي  20الخاص بك:
مرة واحدة كل  30يوما ً
أو في الفترات المحددة بواسطة سياستك الداخلية أو خطة ضمان الجودة أو لوائح الدولة.
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اختيار نوع المعيار
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "ضبط".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ إما "التحقق المبلل" أو "التحقق الجاف".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادات االتصال".

Standard Type
Wet Bath
Change

اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "مقياس االتصال ".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "نوع المعيار".
اضغط على زر التنفيذ فإلختيار بين "الغاز الجاف" و"الحمام المبلل".
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة
للعودة إلى نمط الفحص.

توضيح الضبط\غلق فحص االتصال
يسمح لك الضبط وغلق فحص االتصال بمنع استخدام إف سي  20الخاص بك وذلك إذا لم يتم الضبط أو فحص االتصال في فترة زمنية محددة.
يمكن تسجيل الوقت كأيام أو عدد الفحوصات.
بداية  48ساعة قبل وقت اإلغالق المحدد ،ستعرض الشاشة "تحذير من إنتهاء االتصال" أو تحذير من إنتهاء التحقق" أو كالهما.
عندما تنقضي الفترة الزمنية ،ستعرض الوحدة "إنتهاء االتصال" أو إنتهاء التحقق" أو كالهما ولن تسمح بإجراء الفحص حتى يتم الضبط أو
فحص االتصال أو كالهما.
يمكنك أن تحدد الفترات الزمنية إلى نحو  999يوما ً أو  9999فحوصات بين المعايرة أو فحص االتصال .كما يمكنك وقف ميزة الضبط\غلق
فحص االتصال( .أنظر أسفل).

إعداد الضبط\غلق فحص االتصال
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "ضبط".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ إما "التحقق المبلل" أو "التحقق الجاف".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادات االتصال".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "مقياس االتصال ".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "نوع وقت االتصال".
اضغط على زر التنفيذ فإلختيار بين "أيام" و"فحوصات".
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات الخاصة بك.
الشاشة ستقرأ اآلن "وقت االتصال" أو "جلب فحوصات رقم".
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اضغط على زر  +أو – لتحديد عدد األيام أو الفحوصات بين المعايرة .يبدأ الوقت بالعد من آخر تاريخ للضبط وليس من التاريخ الذي حددته.
واختيار "تعطيله" يطفئ هذا اإلعداد.
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

إعداد نوع غلق فحص االتصال
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "ضبط".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ إما "التحقق المبلل" أو "التحقق الجاف".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادات االتصال".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "مقياس االتصال".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "وقت التحقق" أو "جلب فحوصات رقم".
اضغط على زر  +أو – لتحديد عدد األيام بين تحقق المعايرة .تبدأ االيام بالعد من آخر تاريخ لتحقق الضبط وليس من التاريخ الذي حددته.
واختيار "أبطال مفعوله" يطفئ هذا اإلعداد.
اضغط على زر الوظائف لحفظ التغيرات.
إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

إنشاء محاكاة لحمام مبلل

للمعايرة والتحقق من المعايرة

صب زجاجة من محلول كحولي مضمون في جرة محاكاة وأغلق بإحكام.
وصل أنبوب بطول  "12-11من منفذ اإلدخال إلىمنفذ الخروج بحيث ال يخرج أي الكحول أثناء ارتفاع درجات حرارة.
وصل السلك بجهاز المحاكاة وقم بتشغيله.
يقوم جهاز محاكاة تلقائيا بتسخين المحلول إلى  34درجة مئوية ( 93.2درجة فهرنهايت) في حوالي  5إلى  10دقائق.

توفر درجة حرارة تشغيل مناسبة مهم لدقة لذا تاكد من فحص درجة الحرارة قبل المتابعة.
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إجراء ضبط لحمام مبلل
جهز جهاز محاكاة حمام مبلل وفقا للتعليمات الخاصة به في
الصفحة .28

جهاز المحاكاة

إفصل األنبوب الطويل من منفذ اإلخراج.

مضخة الضبط

ركب أداة طرف الفم بإحكام
في منفذ اإلخراج على غطاء جهاز محاكاة .إرجع إلى
دليل محاكاة للموقع.
شغل إن إف سي  . 20ركب أداة طرف الفم
في الجزء الخلفي من الوحدة.
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "ضبط".ثم اضغط على زر
التنفيذ .الشاشة تقرأ "التحقق المبلل".
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "الضبط المبلل".
تحقق من أن "مقياس االتصال" جاهز لتركيز محلول الكحول الذي ستستخدمه عند المعايرة .لتحديد معيار المعايرة الجديد ،راجع صفحة .25
حرك طرف الفم لجهاز إن إف سي  20فوق أداة طرف الفم على جهاز محاكاة.
كن على استعداد لتنفخ في داخل األنبوب لمدة تصل إلى  10ثوان.
أبدء النفخ
• انفخ من خالل أنبوب اإلدخال (أو استخدام مضخة معايرة) إلنشاء والحفاظ على " 2/1من الفقاعات على سطح المحلول.
• اضغط على التنفيذ للمتابعة وابدء العد التنازلي مدته  3ثواني.
• عندما تظهر "العينة" بعد العد التنازلي ،اضغط على التنفيذ ألخذ العينة.
• واصل النفخ لمدة  3ثوان.
توقف عن النفخ
في حال نجاحها ،فإن الشاشة ستقرأ "إكتمال اإلستدعاء".
إذا لم يتم الكشف عن الكحول ،فإن الشاشة ستقرأ" :المعايرة غير صالحة ".الرجاء كرر إعداد المعايرة والفحص ،وأبدء إعداد جهاز محاكاة
لحمام رطب.
إفصل الوحدة وانتظر ما ال يقل عن دقيقتين قبل إجراء فحص االتصال للتحقق من دقة المعايرة الخاصة بك استخدم طرف فم جاف لفحص االتصال.
مالحظة :بعد المعايرة ،يطلب فحص االتصال قبل أن تسمح لك الوحدة بإجراء أية فحوصات.
(يظهر الرسم البياني لتدفق عرض المعايرة على ص )42
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إجراء ضبط لحمام مبلل
جهز جهاز محاكاة حمام مبلل وفقا للتعليمات الخاصة به في الصفحة .28
إفصل األنبوب الطويل من منفذ اإلخراج .ركب أداة طرف الفم بإحكام في منفذ اإلخراج على غطاء جهاز محاكاة .إرجع إلى دليل محاكاة
للموقع.
شغل إن إف سي  . 20ركب أداة طرف الفم في الجزء الخلفي من الوحدة.
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "ضبط" .ثم اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "التحقق المبلل".
تحقق من أن "مقياس االتصال" جاهز لتركيز محلول الكحول الذي ستستخدمه عند المعايرة .لتحديد معيار المعايرة الجديد ،راجع صفحة .25
حرك طرف الفم لجهاز إن إف سي  20فوق أداة طرف الفم على جهاز محاكاة.
كن على استعداد لتنفخ في داخل األنبوب لمدة تصل إلى  10ثوان.
أبدء النفخ
• انفخ من خالل أنبوب اإلدخال (أو استخدام مضخة معايرة) إلنشاء والحفاظ على  "1/2من الفقاعات على سطح المحلول.
• اضغط على التنفيذ للمتابعة وابدء العد التنازلي مدته  3ثواني.
• عند تظهر "العينة" بعد العد التنازلي ،اضغط على التنفيذ ألخذ العينة.
• واصل النفخ لمدة  3ثوان.
توقف عن النفخ
إقرأ النتيجة .حيث ينبغي أن تكون ضمن  005 -\+تركيز الكحول في التنفس للمعيار المستخدم .إذا كان المحلول أكبر من  100تركيز الكحول
في التنفس وتكون النتائج الدقيقة ضمن .%5-\+
على سبيل المثال:
• يجب أن تكون قراءة محلول تركيز الكحول في التنفس  100أ بين  095و 105تركيز الكحول في التنفس.
• يجب أن تكون قراءة محلول تركيز الكحول في التنفس  200أ بين  195و 210تركيز الكحول في التنفس.
إذا لم يتم الكشف عن الكحول ،فإن الشاشة ستقرأ" :المعايرة غير صالحة ".الرجاء كرر إعداد المعايرة والفحص ،وأبدء إعداد جهاز محاكاة
لحمام رطب.
(يظهر الرسم البياني لتدفق عرض المعايرة على ص )42
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إنشاء خزان الغاز الجاف
ركب المنظم في خزان الغاز الجاف.
ركب أنبوب صغير إلى منفذ اإلخراج على منظم.
ركب بإحكام محول طرف الفم في أنبوب صغير على منظم.
مالحظة :ال تحفظ خزان الغاز الجاف مع المنظم الذي تم تركيبه.
المنظم ليس مصمم ليكون آلية الغلق األساسية .ترك المنظم متركب
قد يسفر عن تسرب.

إجراء ضبط لغاز جاف
جهز جهاز خزان الغاز الجاف وفقا للتعليمات الخاصة به أعاله.
شغل إن إف سي  . 20ركب أداة طرف الفم في الجزء الخلفي من الوحدة.
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "ضبط".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ تحقق جاف".
اضغط على زر التنفيذ حتى تقرأ الشاشة "ضبط جاف".
تحقق من أن معاير الضبط جاهز لتركيز الكحول الصحيح في التنفس.
حسب تركيز الكحول في التنفس باستخدام الرسم البياني لعنصر تصحيح األرتفاع على خزان الغاز الجاف.
المعيار الصحيح = (خزان تركيز الكحول في التنفس) ( xعنصر تصحيح األرتفاع)
إلختيار معيار ضبط جديد أنظر الصفحة .25
ركب طرف الفم لجهاز إن إف سي  20في المنظم عن طريق تحريكه فوق محول طرف الفم مع التأكد من الغلق بإحكام.
كن جاهزاً للضغض على زر منظم خزان الغاز لمدة  10ثوان.
ابدء الضغط ( تدفق الغاز سيبدأ)
• اضغط على التنفيذ للمتابعة وابدء العد التنازلي مدته  3ثواني.
• اضغط على التنفيذ ألخذ العينة.
• واصل الضغط على المنظم لمدة  3ثوان.
أوقف الضغط (تدفق الغاز سيتوقف)
في حال نجاحها ،فإن الشاشة ستقرأ "إكتمال اإلستدعاء ".
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إذا لم يتم الكشف عن الكحول ،فإن الشاشة ستقرأ" :المعايرة غير صالحة ".يرجى التحقق من مستوى الغاز في منظم الخزان الخاص بك
واستبدل الخزان إذا كان فارغاً.كرر تعليمات ضبط الغاز الجاف الموجودة في الصفحة .31
إفصل إن إف سي  20وانتظر ما ال يقل عن دقيقتين قبل إجراء فحص االتصال.
مالحظة :بعد المعايرة ،يطلب فحص االتصال قبل أن تسمح لك الوحدة بإجراء أية فحوصات.
(يظهر الرسم البياني لتدفق عرض المعايرة على ص )42

إجراء ضبط لغاز جاف

جهز جهاز خزان الغاز الجاف وفقا للتعليمات الخاصة به أعاله.
شغل إن إف سي  . 20ركب أداة طرف الفم في الجزء الخلفي من الوحدة.
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "ضبط".

اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "تحقق جاف".
تحقق من أن معاير الضبط جاهز لتركيز الكحول الصحيح في التنفس.
		 احسب تركيز الكحول في التنفس باستخدام الرسم البياني لعنصر تصحيح األرتفاع على خزان الغاز الجاف.
		 المعيار الصحيح = (خزان تركيز الكحول في التنفس) ( xعنصر تصحيح األرتفاع)
إلختيار معيار ضبط جديد أنظر الصفحة .25
ركب طرف الفم لجهاز إن إف سي  20في المنظم عن طريق تحريكه فوق محول طرف الفم مع التأكد من الغلق بإحكام.
كن جاهزاً للضغض على زر منظم خزان الغاز لمدة  10ثوان.
ابدء الضغط ( تدفق الغاز سيبدأ)
• اضغط على التنفيذ للمتابعة وابدء العد التنازلي مدته  3ثواني.
• اضغط على التنفيذ ألخذ العينة.
• واصل الضغط على المنظم لمدة  3ثوان.
أوقف الضغط ( تدفق الغاز سيتوقف)
إقرأ النتيجة .حيث ينبغي أن تكون ضمن  005 -\+تركيز الكحول في التنفس للمعيار المستخدم .إذا كان المحلول أكبر من  100تركيز الكحول
في التنفس وتكون النتائج الدقيقة ضمن .%5-\+
على سبيل المثال :يجب أن تكون قراءة المقياس الصحيح لمحلول تركيز الكحول في التنفس  082أ بين  077و 087تركيز الكحول في التنفس.
إذا لم يتم الكشف عن الكحول ،فإن الشاشة ستقرأ" :المعايرة غير صالحة ".يرجى التحقق من مستوى الغاز في منظم الخزان الخاص بك
واستبدل الخزان إذا كان فارغاً.كرر تعليمات ضبط الغاز الجاف الموجودة في الصفحة .31
(يظهر الرسم البياني لتدفق عرض المعايرة على ص )42
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كيفية التحقق من الحالة
هذه الوظيفة تسمح لك يالتحقق من الحالة والظروف الداخلية لجهاز إن إف سي . 20
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "الحالة".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ النموذج والرقم التسلسلي ونسجة البرنامج وتاريخ سريان البرنامج.
اضغط على زر الوظائف .الشاشة تبين حالة البطارية ونوع البطارية.
اضغط على زر الوظائف .الشاشة تبين درجة الحرارة.
اضغط على زر الوظائف للخروج من اإلعدادات.
اضغط على زر الوظائف إضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.

خاليا الوقود
خاليا الوقود هي أجهزة استشعار دائمة للغاية قادرة على توفير نتائج دقيقة عن كحول التنفس لعدة سنوات .هناك ،مع ذلك ،بعض االحتياطات
التي يجب اتخاذها للتأكد من أداء هذه األجهزة ألطول فترة زمنية ممكنة.
استخدام الجهاز .خاليا الوقود مثل الرطوبة ،لذلك من المفيد إجراء فحوص دورية لتوفير الرطوبة الالزمة لخاليا الوقود ،ال سيما في المناطق
ذات المناخ الجاف .إنك لن تحتاج إلى كحول ،بل إلى التنفس فقط.
تجنب دخان السجائر! تأكد من عدم قيام أي شخص بنفخ دخان السجائر في الوحدة .وهذا يمكن أن يتلف أو يدمر خاليا الوقود.

التنظيف
يوصى باستخدام منظف مطهر معتدل وقطعة قماش ناعمة على السطح الخارجي للصندوق وذلك بشكل دوري للحفاظ على نظافة الوحدة.
ال تستخدم الكحول لتنظيف وحدة .توفر اليف لوك قطع قماش مجانية خاصة لتنظيف الجهاز .راجع صفحة  39لمزيد من التفاصيل.
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البطاريات
إن إف سي  20مزود بأربعة بطاريات أأ .ومع ذلك ،يمكنك كذلك أن تستخدم بطاريات إن آي إم إج القابلة إلعادة الشحن.
الستخدام بطاريات إن آي إم إج ،إدرج البطاريات وفقا للتوجيهات والطاقة في الوحدة.
اضغط على زر الوظائف حتى تقرأ الشاشة "إعدادت".
اضغط على زر التنفيذ .الشاشة تقرأ "الوقت".
اضغط على زر الوظائف حتى يظهر على الشاشة "نوع البطارية".
اضغط على زر تنفيذ لتغيير إعدادات البطارية.
اضغط على زر الوظائف لحفظ اإلعدادات.
اضغط على زر الطاقة لفترة قصيرة للعودة إلى نمط الفحص.
وينبغي أن تدوم البطاريات األربع في إن إف سي  20لمدة حوالي  160ساعة عند "تشغيل" الوقت أو حتى فحص .6000فمن المستحسن
استخدام نوعية عالية البطاريات الكاالين في وحدتك.
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شرح مسار البيانات
مسار البيانات™ هو أحد البرامج التي وضعتها  ،Lifelocعلى وجه الحصر لالستخدام مع معدات اختبار التنفس الخاصة ب  .Lifelocبرنامج
مسار البيانات يتيح لك تحميلو تتبع وتخزين وطبع نتائج الفحص من إن إف سي  20إلى الكمبيوتر الخاص بك .ويأتي القرص المدمج لمسار
البيانات مع الكابل ودليل اإلرشادات.
تحميل البيانات  -مع مسار البيانات ،يمكنك تحميل أي أو جميع الفحوصات المخزنة في إن إف سي  20إلى جدول بيانات ميكروسوفت إكسل أو
نص ملف محدد فاصل.
النسخة المطبوعة  -مع مسار البيانات ،يمكنك طباعة أي نتيجة فحص مخزنة في إن إف سي  20الخاص بك من خالل طابعة الكمبيوتر.
التشخيص عن بعد  -مع مسار البيانات ،يمكنك توفير الوقت والمال من خالل إجراء تشخيص عن بعد بعد تحميل المعلومات من إن إف سي
 20إلى الكمبيوتر وإرسال بريد إلكتروني إلى .Lifeloc
يرجى مالحظة :مسار البيانات ™ ال يتضمن البلوتوث .فإنك مازلت بحاجة إلى توصيل إن إف سي  20بالكمبيوتر.

إعداد مسار البيانات
ثبت البرنامج على جهاز الكمبيوتر باستخدام القرص المضغوط لمسار البيانات ودليل التعليمات .حدد مسار البيانات كالطابعة عن طريق اتباع
إرشادات اختيار الطابعة على الصفحة  .21وصل إن إف سي  20إلى منفذ التسلسلي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ،وذلك باستخدام كابل
الكمبيوتر المتوفر مع البرنامج مسار البيانات.
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توضيح الرسالة
تفسير

رسالة
< 1.3Lإعادة فحص أو محاولة فحص يدوي

		
		

> 0.6
		
		

انتهى تدفق التنفس قبل أن يقوم الشخص الذي يجري عليه الفحص
بنفخ  1.3ليتر من التنفس .أطلب من الشخص الذي يجري عليه
الفحص إعادة المحاولة أخرى أو استخدام دليل نمط الفحص.
تركيز الكحول في التنفس مرتفع بشكل غير عادي وفوق  0.6تركيز
الكحول في التنفس .قد يحتاج الشخص الذي يجري عليه الفحص
عناية طبية.

فشل جوف هوائي

تم الكشف عن الكحول خالل جوف هوائي .انتقل الى موقع آخر واعد
المحاولة.

ضبط/فحص االتصال منتهي

ضبط أو فحص اتصال الوحدة.

ضبط/فحص االتصال ينتهي

الوحدة في غضون  48ساعة من ضبط أو وقت إغالق فحص
االتصال.

التدخل الخارجي

تم الكشف عن التدخل الخارجي.
انتقل الى موقع آخر واعد المحاولة.

خطأ تدفق  -إعادة المحاولة وأنفخ بثبات

زفير غير كامل أو تم مقاطعته.
أطلب من الشخص الذي يجري عليه الفحص ان ينفخ بثبات بقدر
إستطاعته .ما في وسعهم.

ضبط غير صالح/فحص االتصال

لم يتم اكتشاف أي كحول .كرر اإلعداد ،ثم أعد الفحص.

سجل فارغ

ال توجد نتائج للفحوصات في الذاكرة.

نفاذ البطارية

جهد بطارية منخفض جدا إلجراء الفحص .استبدل البطاريات.

بطارية ل ي منخفضة

بطارية الساعة الداخلية منخفضة .اتصل بالدعم الفني لـ .Lifeloc

خطأ الطابعة

تحقق من تشغيل الطابعة واتصالها بالوحدة.

		

		

		

		
		

إعادة فحص الضخ مطلوب
		

المضخة تحتاج إلى إعادة فحص .إتبع التعليمات الموجودة
على الشاشة.

درجة الحرارة
		
		
		

عندما الضبط أو إجراء الفحص ،تكون الوحدة خارج حدود
درجة الحرارة.
مدى الضبط =  95 - 68فهرنهايت ( 35 - 20درجة مئوية)
مجموعة اختبار =  130 - 32فهرنهايت ( 55 - 0درجة مئوية)

		

إنتهاء الوقت

المستخدم ينفخ لمدة >  15ثانية.
حاول مرة أخرى وأنفخ بقوة.
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ضمان مصنع Lifeloc
يأتي إن إف سي  20مع أجزاء محدودة سنة واحدة وضمان عمل ،اعتبارا من تاريخ الشراء من قبل المستخدم النهائي.
ويغطي الضمان:
• قطع الغيار والعمالة في إصالحات المغطاة
• تحديثات البرامج ،حسبما يمكن تطبيقه
• إعادة الشحن للعميل بعد أن يتم إصالح الوحدة (الواليات المتحدة فقط)
والضمان ال يغطي ما يلي:
• الشحن إلى مصنع Lifeloc
• سوء استخدام وسوء المعاملة واإلهمال أو الحوادث

خطط الخدمة الممتدة
تتوفر خطط الخدمة الموسعة ل إن إف سي  20الخاص بك .ويوفر هذا تغطية كاملة لمدة سنة اضافية بتكلفة معقولة ،وتشمل فحوصات تشخيص
مجانية من المصنع .اتصل ب Lifelocللحصول على التفاصيل أو شراء على اإلنترنت:
.www.lifeloc.com/technical/service.html

الخدمة
إذا احتاج جهاز إن إف سي  20الخاصة أية إصالحات أو صيانة Lifeloc ،في خدمتك .يمكن فقط لرسالة بالبريد اإللكتروني أو مكالمة هاتفية
أن تضعك على اتصال مع موظفينا في الدعم التقني .ويمكن إجراء تعديالت طفيفة على الهاتف.
يتم االنتهاء من التصليحات في غضون  5أيام لعدد خمس وحدات أو بال مقابل.
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مالحظة
إن إف سي  20هو جهاز محترف مصمم ليتم استخدامه من قبل عاملين مدربين بالتزامن مع نظام صيانة ،دورية ومحددة وضبط أو/فحص
الضبط .االستخدم من قبل مشغلين غير مدربين أو بدون معايرة دورية أو فحص المعايرة قد يؤدي إلى نتائج فحوصات غير صالحة أو غير
صحيحة .ال يجوز استخدام جهاز إن إف سي  20بواسطة اطفال دون سن  12سنة من العمر.
ال تشرب الكحول أثناء القيادة .توصي  Lifelocبشدة بعدم قيادة أية سيارة أوآلة بعد تناول الكحول.يمكن لكميات قليلة من الكحول أن تؤثر على
القيادة.
إن إف سي  20غير مضاد للماء ،وينبغي أن ال يكون يغمر إداو يتعرض للمياه .إن إف سي  20غيرمناسب لالستخدام في بيئة يوجد بها
متفجرات .ال يمكن استخدام إن إف سي  20داخل خيمة أوكسجين.
إذا لم يتم استخدام الجهاز ألكثر من  6أشهر إزل البطارية لتفادي التلف الذي قد يلحق بالجهاز بسبب تسرب حامض البطارية.
التخلص من الجهاز
بعد إنتهاء عمر الجهاز:
• التتخلص من إن إف سي  20على إنه نفاية عادية ال يتم فرزها.
• تخلص من إن إف سي  20وفقا ً للوائح الوطنية للتخلص من النفايات.

المواصفات
.

الحجم  32 x 127 x 66( "1.25 x "5 x "2.6 ............................................................ملم)

.

الوزن [دبليو/البطاريات]  9 .......................................أونصة 255( .غرام)

.

مدى القياس  .000 .....................................................إلى  .600تركيز الكحول في التنفس
الدقة  .005 + .............................................................تركيز الكحول في التنفس لغاية  .100تركيز الكحول في التنفس
 %5 + ...................................................................لـ  .400 – .100تركيز الكحول في التنفس
 ...................................................................حتى قراءة إلى نحو أ .600

.

عمر البطارية  ...................................................تقريبا  50ساعة أو إلى ما نحو  1900فحص

ونوصي بتخزين إن إف سي  20تي في درجة حرارة تتراوح بين  130 - 32فهرنهايت ( 55 - 0درجة مئوية).
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الملحقات والمستلزمات
تقدم  Lifelocمجموعة متكاملة من الملحقات واالمستلزمات لجهاز إن إف سي  20الخاص بك ،بما في ذلك:
ألحدث قائمة بالمستلزمات الخاصة إن إف سي  20الخاص بك ،إذهب إلى:
•

		
			

http://www.lifeloc.com"www.lifeloc.com. Click on supplies>FC Series
أو
www.lifeloc.com/store/supplies-fcseries.html

يمكنك وضع طلبك على اإلنترنت ،عبر الفاكس إلى  303.431.1423أو االتصال بخدمة العمالء في 303-431-9500
أو .800-722-4872

طرف الفم

قطع قماش للتنظيف

الشريط المطاطي

محلول المحاكاة
المعتمد

معيار الغاز الجاف
واسطوانة الضبط

الحامل

محاكاة الحمام الجاف

توفر التحديثات
وسعت إن إف سي  20الميزات التي يمكن طلبها من المصنع .هذه ليست معيار على حدة ،وهي متاحة فقط حسب طلب خاص.
تتضمن خيارات المصنع المتاحة جوف هواء تلقائي وحقل بيانات  2ولوحة مفاتيح .QWERTY
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جوف الهواء التلقائي
جوف الهواء التلقائي هو فحص للهواء المحيط .وهو يقوم بالفحص للتأكد من عدم وجود كحول الذي قد يؤثر على نتيجة الفحص.
إذا تم استخدام جوف الهواء التلقائي ،يقوم أن إف سي  20بحثك على أخذ عينة قبل الفحص التلقائي ،أو اليدوي أو السلبي.
يستخدم جوف الهواء التلقائي عادة للوفاء بمتطلبات إجراءات فحص معين".

نماذج المطبوعات
مطبوعة طويلة

مطبوعة قصيرة

ضبط\تحقق طباعة للخارج

------------------------------------Lifeloc Technologies, Inc.
v6.00
FC20
01080
الرقم التسلسلي
------------------------------------BAC
وحدة:

------------------------------Lifeloc Technologies, Inc.
v6.00
FC20
01080
الرقم التسلسلي
------------------------------BAC
وحدة:

------------------------------Lifeloc Technologies, Inc.
v6.00
FC20
01080
الرقم التسلسلي
------------------------------BAC
وحدة:

رقم الفحص التلقائي
النتيجة:
الوقت:
التاريخ:

857
101
09:53
12\12\2005

آخر ضبط:
040
مقياس االتصال:
07:47
الوقت:
5\11\2005
التاريخ:
درجة الحرارة 24.6 :درجة مئوية
تحقيق أخير:
مقياس االتصال:
النتيجة:
الوقت:
التاريخ:

040
040
11:25
5\14\2005

رقم الفحص التلقائي

857

101
النتيجة:
15:26
الوقت:
05\20\2005
التاريخ:
24.6
درجة الحرارة:
درجة مئوية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشغل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الموضوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشغل
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آخر ضبط:
040
مقياس االتصال:
07:47
الوقت:
02\11\2005
التاريخ:
تحقيق أخير:
040
مقياس االتصال:
040
النتيجة:
15:26
الوقت:
02\14\2005
التاريخ:
-------------------------------
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رسم بياني أوضاع المستخدم
االوضاع

تنفيذ

الوقت
وظيفة

التاريخ
وظيفة

جوف هوائي
تلقائي
(إختياري)
وظيفة

وقت
اإلغالق
وظيفة

إعدادت
إل دي
وظيفة

مجال
البيانات 2
(إختياري)
وظيفة

نمط
التبديل
وظيفة

إعدادت
األمن
وظيفة

عدد
النسخ

تباين
إل سي دي

وظيفة

وظيفة

شكل
الطباعة

طلب
فحص

وظيفة

وظيفة

تنفيذ

الطابعة

شكل
النتائج

وظيفة

وظيفة

طباعة
داكنة

تنفيذ

مستوى
النجاح

وظيفة

وظيفة

خروج

مستوى
الفشل
وظيفة

إعدادت
الطباعة

خروج

وظيفة

إعدادت
الشاشة
وظيفة

إعدادت
البطارية
وظيفة

خروج
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40

رسم بياني لعرض الضبط

االوضاع

تنفيذ

XXX
التحقق

تنفيذ

إجراء فحص
االتصال

وظيفة

XXX
الضبط

تنفيذ

إجراء ضبط
االتصال

وظيفة

إعدادت
االتصال

تنفيذ

مقياس
االتصال

وظيفة

وظيفة

خروج

نوع
المعيار
وظيفة

نوع وقت
االتصال
وظيفة

وقت االتصال
وظيفة

وقت
التحقق
وظيفة

نوع
اإلغالق
وظيفة

خروج
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الجهاز المحترف لقياس الكحول بالتنفس
Unlock the Power of Alcohol Testing

 12441غرب شارع  ،49جناح 4
ويت ريدج ،سي أه 80033
800.722.4872 | 303.431.9500
فاكس303.431.1423 :
www.lifeloc.com

ساعات العمل 7:30 :صباحا ً حتي  5:00مساءاً

إذا كنت تتصل خارج هذه الساعات ،فالرجاء ترك رسالة صوتية .سوف نتصل بك في يوم العمل التالي!

من موقعنا الوحيد في ويت ريدج ،كولورادو ،نحن تصنع ونبيع منتجاتنا واضعينك في االعتبار .تم تصميم كل منتج
مع الجودة وسهولة االستخدام ،كما أولوياتنا .وخدمة  5نجوم هى األسرع في هذه الصناعة.
وتستخدم فحوصات التنفس  Lifelocعبر الواليات المتحدة وفي أكثر من  35دولة .اننا نحمل جميع الملحقات
واللوازم لمعدات فحص التنفس .يرجى االتصال بنا إلعادة طلب اللوازم والملحقات أو للحصول على معلومات حول
شراء أجهزة فحص إضافية.

اليف لوك
إف سي 20

دليل التشغيل
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