
MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CỒN TRONG HƠI THỞ 

Máy kiểm tra nồn độ cồn dùng để phát hiện nồng độ cồn trong hơi thở. 

Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. 

Giới thiệu chung 

Máy đo nồng độ cồn trong hơi thở AT6100 là loại thiết bị đo dựa vào kết quả 

phân tích nồng độ cồn trong hơi thở để xác dịnh nồn độ cồn trong cơ thề. 

Thiết bị này hoạt động dựa trên máy cảm biến phẳng có độ nhạy cao, với thiết 

kế thời trang, thuận tiện cho người sử dụng. Khi nồng độ cồn vượt quá giới 

hạn cho phép, thiết bị đo sẽ gửi tín hiệu cảnh báo cho bạn. 

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Loại cảm biến: cảm biến rượu bề mặt. 

Phạm vi phát hiện: 0.00 ~ 1.00 mg/l 

       (0.00~0.20% BAC; 0.00~ 2.00g/L; 0.00~2.00‰BAC) 

Mức độ cảnh báo: 0.25mg/L (0.05% BAC, 0.50 g/L; 0.50 ‰BAC) 

Độ chinh xác: ± 10% F.S 

Định mức điện áp: DC 4.5V Pin (3 x AAA):  Dòng điện: ≤120mA 

Phạm vi hoạt động: nhiệt đội -10°C ~ 50°C 

Độ ẩm tương đối  ≤ 95%, không có sương mù. 

Hiển thị: màn hình LCD hiển thị 3 chữ số với ánh sáng màu xanh. 



Kích thước: 100 x 70 x 56mm (dài x rộng x cao), ngoại trừ pin ≤ 65g 

Tuổi thọ pin:  ≥ 200 giờ 

 

1. Cấu tạo và chức năng 

a) Cấu tạo: 

1, Ống thổi hơi  

2, Mành hình hiển thị LCD 

3, Lỗ còi 

4, Công tắc 

5, Lỗ xả khí 

 

Hình 1 

 



 

 

 

b) Chức năng 

Hiển thị kỹ thuật số 

8.8.8 Hàm lượng rượu 
“C” hiển thị trên màn hình LCD Sẵn sàng để thổi hơi 
“” hiển thị trên màn hinh LCD Đang phân tích độ tập chung 

FFF Lỗi cảm biến 

 

 

 

2. Hướng dẫn sử dụng 

2.1. Mở nắp ngăn đựng pin, cho 3 pin AAA vào đúng vị trí, sau đó đóng 

lại. 

2.2. Ấn nút công tắc và giữ khoảng  1s . Máy đo sẽ được bật lên và có 

tiếng kêu nhỏ.  Đợi màn hình hiển thị, máy sẽ đếm ngược từ 100- 000. 

Bạn nên đợi vì như vây kết quả đo sẽ chính xác hơn. 

Cho tới khi máy đo gửi tín hiệu “BLOW”  và “C” thì bạn bắt đầu đo. 

Lưu ý:  

Tốc độ đếm ngược của máy sẽ phụ thuộc vào sự tập chung phân tích 

cuối cùng, nếu mức độ phân tích cao thì kết quả sẽ chậm. Ngược lại, 

nếu mức độ phân tích thấp thì có kết quả nhanh chóng. 



2.3. Trước khi kiểm tra, khi máy hiển thị nút “ C” bạn phải thổi hơi vào, 

sau đó ngừng thổi và nghe tiếng còi. 

2.4. Sauk hi ngừng thổi, màn hình LCD sẽ hiển thị “” nghĩa là máy 

đang kiểm tra và chú ý không thổi thêm lần nào nữa. Sauk hi phân tích 

kết quả sẽ hiển thị trên màn hình. Kết quả sẽ được hiển thị trong vài dây 

và sau đó sẽ tự động mất đi. 

2.5. Nếu đo 1 lần nữa, bạn hãy ấn lại nút nguồn và thực hiện lại các 

bước như hướng dẫn bên trên. 

3. Chú ý 

3.1. Tránh đổ vỡ và va chạm mạnh. 

3.2. Nếu máy phân tích hơi thở trong thời gian quá dài thì có thể máy 

hoạt động không  bình thường. 

3.3. Nếu máy kiểm tra trong điều kiện điện yếu thì kết quá sẽ không 

chính xác. 

3.4. Để đảm bảo có kết quả đo chính xác, bạn nên kiểm tra sau khi uống 

rượu 15 phút. 

3.5. Kết quả có thể không chính xác nếu lần đàu tiên kiểm tra quá lâu, 

do vậy bạn nên kiểm tra lại  lần 2. 

3.6. Không đo trong điều kiện môi trường có khi gây phá hủy két quả đo 

( như Chlorine…) hoặc trong điểu kiện môi trường xugn quanh bất lợi. 

3.7. Không thổi khói để kiểm tra  trực tiếp, đặc biệt là những người hút 

thuốc. 



3.8. Khi kiểm tra liên tục và thổi hơi thở trực tiếp vào máy ngay sau khi 

uống rượu bia khiến máy đo phải phân tích lâu.  

Phải đợi ít nhất 1 phút trước khi thực hiện kiểm tra lần 2, hoặc thổi khí 

sạch vào ống thở để làm sạch ống. 

3.9. Dùng mấy đo trong một thời gian dài, ống thở sẽ bị bẩn do vây cần 

được lau sạch sẽ bằng vải mềm. Không được sử dụng những vât cứng 

hoặc có những thành phần gây phá hủy máy. 

Chú ý một vài lỗi và cách khắc phục 

Các lỗi thường gặp Nguyên nhân Biện pháp 

Lắp pin không đúng vị trí  
Pin yếu  

 

Lỗi mạch  

Không làm nóng được  Không  

Lỗi mạch  

Hiển thị FFF, sau đó tắt 
nguồn 

Lỗi cảm biến  

Hiển thị pin yếu và tắt 
nguồn 

Pin quá yếu  

 




