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BEDIENING 
 

Uitvoeren van een test 

1. Draag handschoenen wanneer u een test uitvoert. 

2. Open een nieuw testpakket en verwijder de testtube en de tester. 

 

3. Schakel het apparaat in. 

4. Druk op het groene testsymbool om met een nieuwe test te starten. 
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5. Voer de informatie van de test in. 

 Lege velden worden niet mee afgedrukt. 

6. Scan de QR-code op de testtube. 

      

7. De gegevens van de testtube verschijnen op het scherm. Druk op het pijltje om verder te gaan. 
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8. Breng de speekselcollector in de mond van de testpersoon. Let erop dat de testpersoon hiermee 

over de binnenzijde van zijn mond, de wangen, de mondholte en het tongoppervlak gaat en plaats 

het sponsje dan onder de tong. Laat het nog 3 minuten in de mond, tot de kleurindicator op de 

tester rood is. 

 

9. Steek de tester in de testtube zoals hieronder getoond en draai eraan tot hij vastklikt. 
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Wacht tot de controlelijnen verschijnen en steek de testtube dan in het apparaat. 

   

10. Zodra de testtube is ingebracht, begint het apparaat de resultaten te meten. Het duurt enkele 

minuten voor het testresultaat stabiel is. Wacht even (wanneer u op de “Skip”- knop drukt, 

verschijnt het resultaat onmiddellijk, maar dat is NIET aan te bevelen). Zodra het resultaat stabiel is, 

wordt dit na enkele seconden bevestigd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. De resultaten verschijnen nu op het scherm. Druk op het pijltje om verder te gaan. 
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  OF   

12. Vraag een laboratoriumtest aan wanneer drugs ontdekt werden. 

13. Wanneer de testtube niet werkt of de controlelijn niet verschijnt, is de test “ongeldig”. Herhaal de 

test met een nieuwe testtube.  

 

14. Als op het scherm de foutmelding “Calibration Error” verschijnt, raadpleegt u de functie 

“Verification”. 
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15. Druk het testresultaat af indien nodig. 

 Lege velden worden niet mee afgedrukt. 
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Functies 

 

1. Druk op het blauwe pictogram “Function” om de functies in te stellen. 

   

 

  Instellingen 

Hier stelt u de achtergrondverlichting in, evenals de timer om het resultaat te stabiliseren, wanneer de 

achtergrondverlichting automatisch uitdooft en wanneer het apparaat automatisch uitgeschakeld 

wordt. 

 

  GPS 

1. De coördinaten van de locatie van het apparaat verschijnen op het scherm. 

2. De coördinaten van de test worden opgeslagen en mee afgedrukt. 

OPMERKING: Het gps-systeem werkt slechts 5-10 minuten na inschakeling van het apparaat. Het kan 

alleen buiten een signaal ontvangen. Wanneer er geen gps-signaal is, worden de coördinaten niet 

mee afgedrukt. 
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  3G 

Instelling voor 3G-verbinding 

 

  Wifi 

Instelling voor wifi-verbinding 

 

  Verificatie 

Wanneer de camera niet werkt of niet correct op de testtube kan scherpstellen of er een foutmelding 

verschijnt, voert u de testtube in met de instelling “verificatie” om de camera bij te stellen. Druk gewoon 

op de knop “Verification” en voer een testtube in.  

     

 

  Registratie 

1. Er kunnen meer dan 100.000 testrecords opgeslagen worden met een foto van de geteste 

personen. 

2. Kies het record en bekijk de gegevens van het testrecord. U kunt individuele testrecords 

afdrukken. 

3. Druk op  om in de testrecords te zoeken op veld en druk op  om te bevestigen. 
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  Informatie 

Controleer de softwareversie van het apparaat. 

 

  Tijd 

Instelling van datum en tijd  
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Geavanceerde instellingen 

 

 

 

Alleen bevoegde personen met een wachtwoord hebben toegang tot de geavanceerde instellingen. 

Raadpleeg de handleiding voor geavanceerde instellingen. 

 

PRINTER 

 

Bij dit apparaat wordt een aansluitbare thermische printer gebruikt. 

 

PAPIER INVOEREN 

Trek aan het handvat om de printercassette te openen en leg er thermisch papier in. Leg de glanzende 

zijde van het papier dicht bij de tandjes wanneer u een nieuwe rol papier inlegt. 

OPMERKING: Indien u niet kunt afdrukken, draai het papier dan om en probeer het opnieuw. 

 

STANDARDFORMAAT THERMISCH PAPIER 

6 cm X 500 cm 

 

Voor overige vragen neemt u contact op met uw dealer. 
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