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Intended Use
The Micro 4 Smokerlyzer® is a Breath Carbon Monoxide (CO) Monitor for use in
quit smoking programmes. It shows the dangers of smoking and tracks progress of
people who are trying to stop.
Carbon Monoxide is a toxic, odourless, colourless, tasteless gas. It is formed from
incomplete combustion of organic material at high temperatures with an insufficient
Oxygen supply. When inhaled, CO competes successfully with Oxygen in the
bloodstream to form carboxyhaemoglobin (COHb). This starves the body tissues
of the Oxygen vital to repair, regeneration and general living. CO can remain in the
bloodstream for up to 24 hours, depending on a range of factors including physical
activity, gender and inhalation intensity. The half-life is about 5 hours.
CO (ppm)/Carboxyhaemoglobin (%COHb) Correlation
Breath Carbon Monoxide is measured in parts per million (ppm) and blood
Carboxyhaemoglobin in percentages (%COHb).
In fact the two are compatible and convertible, CO relating to lung/breath and
COHb to blood gas. The monitor displays both CO ppm and %COHb.
Clinical research has demonstrated that a useful relationship between Carbon
Monoxide and Carboxyhaemoglobin is obtained after a short period of breath
holding by the person. CO readings demonstrate the levels inhaled of poisonous
CO, while the COHb reading shows the percentage of vital Oxygen that has been
replaced in the bloodstream.
Many government bodies stipulate a maximum CO exposure in industrial
environments as 35ppm CO for no more than eight hours time-weighted average.
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Quick Start Guide
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Reserveonderdelen
Artikelnummer
EC50-PICO-T/P-V
EC50-MP/200-V
ONE-WAYMP/100-V
PI-BATTS-V
020-08-04010K-V
020-08-04010-V

Omschrijving
Wegwerpbaar T-stuk, verpakking van 10
Wegwerpbare, kartonnen mondstukken, verpakking van 200
Mondstukken met afsluitklep voor eenmalig gebruik,
verpakking van 100
Vervangende batterij PP3
IJkset met gascilinder van 20 liter
Vervangende gascilinder van 20 liter voor ijkset

De bovenstaande reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij Bedfont Scientific Ltd,
Verenigd Koninkrijk. Voor de beschikbaarheid van reserveonderdelen in andere
landen dient u contact op te nemen met uw plaatselijke leverancier.
Garantie
Bedfont Scientific Limited biedt op defecten in het materiaal en werkuren voor de
Micro 4 Smokerlyzer (uitgezonderd batterijen) een garantie van 2 jaar vanaf de
verschepingsdatum. De enige verplichting van Bedfont onder deze garantie is
beperkt tot het herstellen of vervangen (keuze van Bedfont) van alle onderdelen
die onder deze garantie vallen wanneer deze artikelen intact in een gefrankeerd
pakket worden verstuurd naar Bedfont Scientific Limited of de plaatselijke
vertegenwoordiger.
Opmerking: Voor sensoren wordt een garantie van zes maanden afgegeven
vanaf de datum dat zij door Bedfont zijn verstuurd.
Deze garanties zijn automatisch ongeldig indien de producten
gerepareerd of gewijzigd zijn of wanneer ermee geknoeid is
door onbevoegde personen of wanneer ze onderworpen zijn
aan misbruik, verwaarlozing of ongevallen.
Dit product mag aan het einde van zijn levensduur niet via het
gewone huisvuil worden verwijderd. Neem contact op met
Bedfont of de betreffende leverancier voor
verwijderingsinstructies.

1. Switch on the unit (The ON/OFF
switch is located on the side of the
monitor). Wait for the display to
show the ready message “O.K.
Micro 4”

Traffic Light LEDs

2. Press and release the GO button
and initiate a 15 second countdown.
3. Ask the user to hold their breath
throughout the countdown.
4. When the countdown has finished
ask the user to exhale slowly but
gently into the mouthpiece. Aim to
empty the lungs as far as possible.
5. The Micro 4 displays the current
peak gas reading on the LCD and
one or more of the “Traffic Light”
LEDs will be on as follows:

LCD Reading (ppm CO) Green LED
0-10 (non-smoker)
Flashes
11-20 (light smoker)
On
>20 (heavy smoker)
On

GO & ON/OFF
Switches

Amber LED
Off
Flashes
On

Red LED
Off
Off
Flashes

6. After a few seconds the display only responds to gas values higher than it has
already acquired (peak hold).
7. The display will be held indefinitely (until the monitor is switched off), and the
unit can now perform another test if the GO button is pressed again.
8. A new mouthpiece should be used for each person being tested.

Bedfont Scientific Ltd
105 Laker Road,
Rochester Airport Industrial Estate
Rochester, Kent ME1 3QX England
Tel: +44(0) 8700 844 050
Fax: +44(0) 8700 844 051
E-mail: ask@bedfont.com
www.bedfont.com
www.smokerlyzer.com
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9. The T-Piece/ mouthpiece assembly should be removed between tests and the
air around the sample vent stirred to ensure none of the previous sample
remains in the sensor.
Note: It is not necessary to press the zero button between each reading.
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3 Pack Contents List

Problemen oplossen
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Key

Wanneer de display niet reageert op een roker, is de sensor mogelijk defect. De
gebruiker dient contact op te nemen met Bedfont Scientific of de plaatselijke
vertegenwoordiger.

1. Micro 4 Smokerlyzer® monitor
2. T-piece sampling system

Wanneer de display het volgende weergeeft:

3. Cardboard disposable mouthpieces (x3)
4. Calibration screwdriver

! V BATT V !

5. Battery
6. Operating manual
7. Carrying case

Geeft dit aan dat de batterijen bijna op zijn en direct moeten worden vervangen
om schade aan de meter te voorkomen. Wanneer het probleem zich blijft
voordoen, dient de meter voor controle aan Bedfont of de plaatselijke
vertegenwoordiger te worden geretourneerd.

7
1

De firmwareversie en de taalinstelling van de meter kunnen worden
weergegeven. Schakel de monitor in en houd de nultoets ingedrukt. Op de
display verschijnt:

2
INTERNATIONAL
FIRMWARE X.XX
De LEDs knipperen opeenvolgend ook langzaam om aan te geven dat zij
werken. Laat de nultoets los. De meter zal nu normaal opstarten.

4

5
3
6
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Instrument Layout
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Concentratiebereik:

0-250 ppm CO

Display:

2 regelig, alfanumeriek LCD-scherm

Resolutie:

+/-2 ppm

Voeding:

+9VDC (PP3-batterij of equivalent)

Verbruik:

Ca. 90mW MAX.

Sensor:

Elektrochemische cel

Reactietijd:

Ca. 40 seconden

Lineariteit:

Intrinsiek lineair

Gewicht:

Ca. 220 g inclusief batterij

Bedrijfstemperatuur:

Standaard omgevingstemperatuur

Samenstelling:

Behuizing - ABS, T-stuk - polypropyleen

3. T-piece sampling system

Afmetingen:

65 (D) x 90 (B) x 145 (H) mm

4. Disposable cardboard mouthpiece

The monitor is a compact unit designed for portable use. The front panel offers a
gas sample port, an LCD display, switches, buttons and three “Traffic Light”
LEDs. The Green, Amber and Red “Traffic Light” LEDs give an immediate
indication of the user's smoking habit.
The case is made of rugged plastic (ABS) for wipe-clean use. The various
operations of the unit are displayed on the LCD and controlled using the push
buttons. The unit has no user-adjustable parts apart from the span preset control
for calibration.
A 2.5mm audio jack connector provides RS232 communications to an external
computer. A simple command set enables the device to be fully controlled by a
suitable PC program.

6

2

Key
1. 2-Line LCD message display
2. Traffic Light LEDs

1

5. ON/OFF Switch
6. ZERO button
Voldoet aan de eisen van de Richtlijn voor medische hulpmiddelen
93/42/EEC bijlage V. Certificaat nr. CE:01469

7. GO button
8. Battery Compartment
9. Span adjustment
10. Socket for PC lead

4
3

11. Alternative one-way valve
single use mouthpiece

7
5
10

8

11
9
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IJking (vervolg)
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Routine Maintenance

IJkprocedure

+ Calibrate the monitor using Bedfont 50 ppm CO in air
calibration gas every month (see Page 9 ). Once calibration has
been carried out, the date should be recorded and the next
calibration date diarised.

Druk tijdens de eerste seconden van de aftelling op de nultoets om de ijking te
starten. Op de display verschijnt:

+ Replace batteries when indicated.
+ Replace T-piece sampling system every month or if visibly soiled or
contaminated. It cannot be cleaned or sterilised. Record every time this is done
and diarise the replacement date.
Cleaning
Wipe the instrument and external T-piece surfaces with a product specifically
developed for this purpose. Bedfont provides an ‘Instrument Cleansing Wipe’
NEVER use alcohol or cleaning agents containing alcohol or other organic
solvents as these vapours will damage the CO sensor inside.
Under no circumstances should the instrument be immersed in liquid or splashed
with liquid.
Batteries
Batteries should be removed if the instrument is not likely to be used for some
time.
Additional technical information can be made available on request; please contact
Bedfont or its distributor.
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CAL
XXppm Y.Y%Hb
XXX is hierbij de werkelijke ppm-waarde van het gebruikte ijkgas en niet de
piekwaarde zoals bij normaal bedrijf. YY.Y is de geconverteerde COHb-waarde. U
kunt de ijkmodus op elk gewenst moment verlaten door kort op de START-knop te
drukken.
Laat het gas gedurende ongeveer 1,5 minuut door het instrument stromen om
een nauwkeurige ijking te verzekeren. Blijf hierbij op het stromingspercentage
letten.
Wanneer de ppm-waarde na 1½ minuut niet tussen 48 en 52 ppm ligt, dient u de
stelschroef aan de onderkant van de meter met een schroevendraaier aan te
passen, tot een waarde tussen 48 en 52 ppm verschijnt. Wanneer u rechtsom
draait, stijgt de waarde en als u linksom draait, daalt de waarde.
Wanneer u klaar bent, drukt u op de START-knop om de ijkmodus te verlaten.
Draai de gastoevoer dicht, verwijder het T-stuk en ontkoppel de ijkingsadapter.
Schroef de fijne regelklep en flowindicator los van de gasfles en berg deze veilig
op. Indien u de klep op de gasfles laat, kan er gas ontsnappen.

Micro 4 Smokerlyzer®

9 IJking

Operation
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De Micro 4 dient om de 6 maanden te worden
geijkt. Hiervoor kunt u het apparaat aan Bedfont
Scientific of uw leverancier retourneren of een
Bedfont-ijkset gebruiken. De set bestaat uit een
ijkadapter, gasfles (gevuld met 50 ppm CO in
lucht), fijne regelklep en flowindicator en plastic
slangen.

Ensure the PP3 battery is correctly
located in battery compartment.
Attach T piece sampling system, with the
mouthpiece attached, to the monitor.
Check all connections are pushed firmly
together.

Aansluiting van de Micro 4 aan de ijkset

Switch the ON/OFF switch to ON. The
unit displays a sign-on message:

Zorg dat de klep gesloten is (draai de klepknop
met de wijzers van de klok mee). Schroef de
fijne regelklep en de flowindicator vast op de
gasfles. Dit gaat het beste als de gasfles in de
klep wordt gedraaid.
Bevestig nu de ijkadapter met de slangen en de
flowindicator. De aansluiting gaat makkelijker als
u het uiteinde van de slang verwarmd met een
föhn of aansteker.
Steek het T-stuk testsysteem in de
sensorbehuizing van de Micro 4. Zorg er hierbij
voor dat alle aansluitingen en het testsysteem
goed op hun plaats zitten om lekkage van het
ijkgas te voorkomen (zie foto op andere pagina).
Open de fijne regelklep en laat het gas 0,5 liter
per minuut stromen. Om dit peil te behouden,
past u de doorstroom aan zodat de bal in de
flowindicator op de onderste lijn blijft (zie
schema op de andere pagina).

Bedfont
Micro4
It will then display the following:
*ZEROING*
------------------1.5 l/m
1.0 l/m

This shows that the sensor input is either higher or lower than its zero set point as
it settles.

0.5 l/m

Then it displays
SENSOR O.K.
------------------while it automatically initialises and zeros itself, it then goes to a 'normal'
operation mode, at which point the display will show:
*ZEROING*
-------------------
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Bediening Een meting uitvoeren
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The display then changes to a “ready” screen:
O.K.
Micro4

Een meting uitvoeren Stap voor stap
§ Druk kort op de START-knop om de aftelling van 15 seconden te activeren.
§ Vraag de testpersoon om zijn adem tijdens de aftelling in te houden.

In this mode it is ready to start a test. To take a reading, press and release the
“GO” button. At the same time ask the user to hold their breath

§ Na de aftelling moet de testpersoon langzaam en voorzichtig in het
mondstuk blazen. De longen moeten zo ver mogelijk worden geledigd.

A 15 second (breath hold) countdown is displayed:

§ De Micro 4 geeft de huidige piekgaswaarde op het LCD-scherm weer en
één of meer “stoplicht”-LEDs branden als volgt:

HOLD
14 secs
When the countdown reaches zero the following is displayed:
>> BLOW >>

The user then exhales slowly and gently into the mouthpiece. The aim is to empty
the lungs as far as possible.
The display shows a bargraph on the top line and:

LCD-weergave (ppm CO) Groene LED Oranje LED
0-10 (niet-roker)
Knippert
Uit
11-20 (lichte roker)
Aan
Knippert
>20 (zware roker)
Aan
Aan

Rode LED
Uit
Uit
Knippert

§ Na enkele seconden reageert de display alleen nog op gaswaarden die
hoger zijn dan de reeds gemeten waarden (piekwaarde).
§ De display blijft aan (tot de meter wordt uitgeschakeld) en de meter kan nu
een volgende test uitvoeren als de START-knop opnieuw wordt ingedrukt.
§ Voor elke nieuwe testpersoon dient een nieuw mondstuk te worden
gebruikt

XXXppm YY.Y%Hb
on the lower display line (where XXX is the ppm value and YY.Y is the converted
COHb value).

§ Het T-stuk/mondstuk dient na elke test te worden verwijderd en de lucht
rond de ingang van het apparaat met wegstromen, zodat de sensor weer
een nulwaarde laat zieng.

In addition one or more of the “Traffic Light” LEDs will be on.
See the Step by Step guide opposite for more details.
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Het scherm gaat vervolgens over op de weergave “ready” (klaar):
O.K.
Micro4
In deze modus kan een test worden uitgevoerd. Om een meting uit te voeren,
drukt u kort op de START-knop. Vraag de testpersoon tegelijkertijd of hij zijn adem
wil inhouden
De meter telt nu 15 seconden (adem inhouden) af:

Taking a Reading - Step by Step
§ Press and release the GO button and initiate a 15 second countdown.
§ Ask the user to hold their breath throughout the countdown.
§ When the countdown has finished exhale slowly but gently into the
mouthpiece. Aim to empty the lungs as far as possible.
§ The Micro 4 displays the current peak gas reading on the LCD and one or
more of the “Traffic Light” LEDs will be on as follows:

HOLD
14 secs
Wanneer de aftelling bijna de nul bereikt, wordt het volgende weergegeven:

LCD Reading (ppm CO)
0-10 (non-smoker)
11-20 (light smoker)
>20 (heavy smoker)

Green LED
Flashes
On
On

Amber LED
Off
Flashes
On

Red LED
Off
Off
Flashes

>> BLOW >>
§ After a few seconds the display only responds to gas values higher than it
has already acquired (peak hold).
De testpersoon blaast vervolgens langzaam en voorzichtig in het mondstuk. De
longen moeten zo ver mogelijk worden geledigd.
Op het scherm verschijnt op de bovenste regel een staafdiagram en:

XXXppm YY.Y%Hb

§ The display will be held indefinitely (until the monitor is switched off), and
the unit can now perform another test if the GO button is pressed again.
§ A new mouthpiece should be used for each person being tested.
§ The T-Piece/ mouthpiece assembly should be removed between tests and
the air around the sample vent stirred to enable the sensor to 'see' a zero
reading.

op de onderste regel (XXX is de ppm-waarde en YY.Y is de geconverteerde
COHb-waarde).
Bovendien branden één of meer “stoplicht”-LEDs.
Zie de stapsgewijze handleiding tegenover voor uitgebreide informatie.
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The Micro 4 should be calibrated at 6 monthly
intervals. This can be accomplished by returning
the unit to Bedfont Scientific or your distributor
or by using a Bedfont calibration kit. The kit
comprises of a calibration adaptor, gas can
(filled with 50ppm CO in air mixture), fine control
valve and flow indicator and plastic tubing.

Zorg dat de PP3-batterij op de juiste wijze
in het batterijcompartiment is geplaatst.
Plaats het T-stuk testsysteem met het
bijbehorende kartonnen mondstuk op de
meter. Controleer of alle aansluitingen
goed vast zitten.

Connecting the Micro 4 to the calibration kit

Stel de AAN/UIT-knop in op AAN. Er
verschijnt een beginmelding:

Ensuring that the valve is in the OFF position
(turn the valve knob clockwise), screw the fine
control valve and flow indicator assembly to the
gas can. This is best done by screwing the gas
can into the valve.

Bedfont
Micro4

With the tubing, connect the calibration adaptor
and the flow indicator. Warming the end of the
tubing using a hair dryer or lighter will assist
connection.
Insert the calibration adaptor into the T-piece
sampling system in place of the mouthpiece.
Insert the T-piece sampling system into the
Micro 4 sensor housing, ensuring that all
connections and sampling system are firmly
pushed in place to prevent leakage of the
calibration gas (see photograph opposite).
Open the fine control valve and allow the gas to
flow at 0.5 litres/minute. To maintain this, adjust
the flow so the ball in the Flow Indicator remains
at the lower line (see diagram opposite).

Vervolgens wordt het volgende
weergegeven:

1.5 l/m
1.0 l/m
0.5 l/m

*ZEROING*
------------------Hieruit blijkt dat de sensor een waarde meet die hoger of lager is dan zijn
nulwaarde.
Vervolgens verschijnt
SENSOR O.K.
------------------terwijl de meter zichzelf initialiseert en op nul instelt. De meter schakelt
vervolgens over op “normaal” bedrijf. Nu verschijnt op de display:
*ZEROING*
-------------------
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Waarschuwingen
Het is mogelijk dat mensen met long- of borstaandoeningen hun
adem niet 15 seconden kunnen inhouden. In dergelijke gevallen
moet de gebruiker inademen en zijn adem beginnen inhouden
wanneer u op de START-toets drukt en indien nodig weer
uitademen voor de volledige aftelling is afgelopen.
De ijkingslimieten van dit toestel zijn 25-80 ppm. Het gas
moet 50 ppm (+/- 5%) CO/lucht zijn om nauwkeurig te blijven.
Routineonderhoud
Wij raden u aan elk half jaar het volgende routineonderhoud uit te voeren:
IJking met Bedfont ijkgas zie pagina 9 voor de procedure
Batterijen vervangen
T-stuk vervangen

,
,
,

Reiniging en sterilisatie
De behuizing van de meter kan met een vochtige doek worden gereinigd. Gebruik
hiervoor NOOIT alcohol, reinigingsmiddelen of andere organische oplosmiddelen.
Het apparaat mag in geen enkel geval in vloeistof worden ondergedompeld.
Het T-stuk kan met water en afwasmiddel worden gereinigd; om onder de
ventielzittingen te poetsen, heft u de witte kleppen met een wattenstaafje op. Let
op dat u de witte scharnierkleppen niet vervormt of beschadigt. Dit kan de juiste
werking van het apparaat belemmeren.
Wanneer het T-stuk is gereinigd, kan het maximaal 2 keer in een autoclaaf bij 121
°C gedurende 15 minuten worden gesteriliseerd. Zorg er na de procedure voor dat
de witte scharnierkleppen op hun plaats zitten en goed werken.

Calibration Procedure
To start the calibration process press the ZERO button during the first few
seconds of the breath-hold countdown. The display changes to:
CAL
XXppm Y.Y%Hb
Where XXX is the real-time ppm reading of the applied calibration gas, not the
peak held value as with a normal reading. YY.Y is the converted COHb value.
Calibration mode may be exited at any time by pressing the GO button briefly.
Allow gas to flow through the instrument for 1½ minutes to ensure accurate
calibration, again monitoring the rate of flow.
If after 1½ minutes, the ppm reading does not show between 48 and 52ppm,
using the screwdriver, adjust the SPAN control on the underside of the instrument,
until a reading of between 48 and 52ppm is displayed. Turning clockwise will
increase the reading and turning anti-clockwise will decrease it.
When complete press the GO button to exit the Calibration mode.
Turn off the gas flow, remove T-piece sampling system and disconnect the
calibration adaptor. Unscrew the fine control valve and flow indicator from the gas
can and store safely. If valve is left in the can, the gas could escape.

Zorg dat het T-stuk volledig is opgedroogd vóór het terug wordt geplaatst op de
meter.
Het T-stuk kan ook op een voordelige manier worden vervangen. Bedfont raadt het
gebruik van een mondstuk met afsluitklep voor eenmalig gebruik aan wanneer er
een risico bestaat op kruisbesmetting.
Voor vervangend ijkgas, vervangende T-stukken en wegwerpbare mondstukken
verwijzen wij u naar het onderdeel Reserveonderdelen & garantie op pagina 13.
Batterijen
Verwijder de batterijen uit het apparaat wanneer deze gedurende langere tijd niet
wordt gebruikt.
Aanvullende technische informatie is op aanvraag verkrijgbaar; neem hiervoor
contact op met Bedfont of uw leverancier.
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Concentration Range:

0-250 ppm Carbon Monoxide

Display:

2 row alphanumeric LCD

Resolution:

+/-2 ppm

Power:

+9VDC (PP3 battery or equivalent)

Power Consumption:

Approx. 90mW MAX.

Sensor:

Electrochemical Cell

Response Time:

Approx. 40 seconds

Linearity:

Intrinsically Linear

Weight:

Approx. 220g including battery

Operating Temperature Range: Standard room conditions

De meter is een compacte eenheid voor draagbaar gebruik. Op het voorpaneel
zit een testgasingang, een LCD-scherm, schakelaars, knoppen en drie “stoplicht”LED's. De groene, oranje en rode “stoplicht”-LED's geven een directe indicatie
van de rookgewoonten van de testpersoon.
De behuizing is vervaardigd van ABS-plastic, zodat het apparaat eenvoudig kan
worden schoongeveegd. De diverse functies van het apparaat worden op het
LCD-scherm getoond en bediend via de drukknoppen. De meter bevat geen door
de gebruiker in te stellen delen, met uitzondering van de stelschroef voor ijking.
Een 2,5 mm audioconnector biedt een RS232-aansluiting voor een externe PC.
Via een simpele commandoreeks kan het apparaat door geschikte software
worden bestuurd.
1. 2-regelige LCD-tekstdisplay
2. Stoplicht-LEDs
3. T-stuk testsysteem
4. Wegwerpbaar, kartonnen mondstuk

Construction:

Case - ABS, T-piece - Polypropylene

Dimensions:

65 (D) x 90 (W) x 145 (H) mm

6

2

1

5. AAN/UIT-knop
6. NUL-knop
7. START-knop

Meets the essential requirements of the Medical Device Directive
93/42/EEC Annex V. Certificate No. CE:01469.

8. Batterijcompartiment
9. Aanpassing ijkspanning
10. Aansluiting voor PC-kabel

4

11. Alternatief mondstuk met
afsluitklep voor eenmalig gebruik

3
7
5
10

8

11
9
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3 Verpakkingsinhoud

Troubleshooting
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1. Micro 4 Smokerlyzer® meter

If the display fails to respond with a known smoker being tested then a fault has
occurred with the sensor and the user should contact Bedfont Scientific or their
local representative.

2. T-stuk testsysteem
3. Kartonnen wegwerpbare mondstukken (x3)

If the display shows:

4. Schroevendraaier voor ijking
5. Batterij

! V BATT V !

6. Handleiding
7. Draagkoffer

This indicates that the batteries are low and should be replaced immediately to
prevent damage to the unit. If problems still occur, the unit should be returned to
Bedfont or their local representative for checking.

7

It is possible to display the firmware version and language setting of the unit.
Switch on the monitor with the Zero button held in and the unit will display:

1

INTERNATIONAL

2

FIRMWARE X.XX
The LEDs will also slowly flash in sequence to indicate they are working. Release
the Zero button and the unit will continue to start up normally.

4

5
3
6
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Snelle start-handleiding
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1. Schakel de meter in (de AAN/UITknop zit aan de zijkant van de
monitor). Wacht totdat op de display
“O.K. Micro 4” verschijnt.

Stoplicht-LED's

2. Druk kort op de START-knop en
start de 15 seconden durende
aftelling.
3. Vraag de testpersoon om zijn/haar
adem in te houden gedurende de
aftelling.
Warranty
Bedfont Scientific Limited warrants the Micro 4 Smokerlyzer (batteries excepted)
to be free of defects in materials and workmanship for a period of one year from
the date of shipment. Bedfont's sole obligation under this warranty is limited to
repairing or replacing, at its choice, any item covered under this warranty when
such an item is returned intact, prepaid, to Bedfont Scientific Limited or the local
representative.
Note: Sensors are guaranteed for a period of six months from the date of
shipment from Bedfont.
These warranties are automatically invalidated if the products are repaired, altered
or otherwise tampered with by unauthorised personnel, or have been subject to
misuse, neglect or accident.

At the end of the product's life, do not dispose of any
electronic instrument in the domestic waste, but contact
Bedfont or its distributor for disposal instructions.

4. Vraag na afloop van de aftelling of
de testpersoon langzaam en
voorzichtig in het mondstuk wil
blazen. De longen moeten zo ver
mogelijk worden geledigd
5. De Micro 4 geeft de huidige
piekgaswaarde op het LCD-scherm Knoppen START en AAN/UIT
weer en één of meer van de
“stoplicht”-LED's zullen als volgt
branden:
LCD-weergave (ppm CO) Groene LED Oranje LED
0-10 (niet-roker)
Knippert
Uit
11-20 (lichte roker)
Aan
Knippert
>20 (zware roker)
Aan
Aan

Rode LED
Uit
Uit
Knippert

6. Na enkele seconden reageert de display alleen nog op waarden die hoger
liggen dan de reeds geregistreerde waarden (piekpeil).
7. De display blijft aan (tot het apparaat wordt uitgeschakeld) en de meter kan nu
een volgende test uitvoeren als de START knop opnieuw wordt ingedrukt.

www.covita.net
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8. Er dient voor elk nieuw testpersoon een nieuw mondstuk te worden gebruikt.
9. Het T-stuk/mondstuk dient na elke test te worden verwijderd. Ook de lucht rond
de ingang van het apparaat moet kunnen wegstromen om te zorgen dat er
geen eerder monster in de sensor achterblijft.
Opmerking: De nulknop hoeft niet te worden ingedrukt na elke meting.
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Beoogd gebruik
De Micro 4 Smokerlyzer® is een toestel dat het CO-gehalte in de adem controleert.
Het is bedoeld voor programma's om te stoppen met roken. Het geeft duidelijk de
gevaren van roken aan en volgt de voortgang van mensen die proberen te
stoppen met roken.
Koolstofmonoxide is een giftig, geurloos, kleurloos en smaakloos gas. Het wordt
gevormd door de onvolledige verbranding van organisch materiaal bij een hoge
temperatuur met onvoldoende zuurstoftoevoer. Wanneer we inademen, wedijvert
CO in de bloedsomloop met succes met zuurstof om carboxyhemoglobine (COHb)
te vormen. Dit ontzegt de lichaamsweefsels de zuurstof die nodig is om ze te
herstellen, regenereren en over het algemeen in leven te houden. CO kan tot 24
uur in de bloedsomloop blijven, afhankelijk van een reeks factoren zoals fysieke
activiteit, geslacht en ademintensiteit. De halveringstijd bedraagt ongeveer 5 uur.
CO(ppm)/Carboxyhemoglobine (%COHb) correlatie
Het koolstofmonoxide in de adem wordt gemeten in deeltjes per miljoen (ppmCO)
en de carboxyhemoglobine in het bloed in procenten (%COHb).
De twee zijn echter compatibel en converteerbaar waarbij CO in verband staat met
longen/adem en COHb met bloedgas. De monitor toont CO ppm, maar kan
worden geconverteerd tot COHb door middel van de conversiegrafiek op de
achterkant.
Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat een nuttige relatie optreedt tussen
koolstofmonoxide en carboxyhemoglobine wanneer een persoon gedurende korte
tijd zijn adem inhoudt. De CO-gegevens tonen aan hoeveel giftig CO er werd
ingeademd, terwijl de COHb-gegevens aangeven hoeveel procent vitale zuurstof
in het bloed werd vervangen.
Veel overheidsinstellingen hebben de maximale CO-blootstelling in industriële
omgevingen vastgesteld op 35 ppm CO gedurende minder dan acht uur TWA.
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