
Alkohol tester - Návod na použitie 

Vysvetlivky 

BAC: Koncetrácia alkoholu v krvi 

0.05% BAC predstavuje 0.05g alkoholu v 100ml krvi 

Pred prvým použitím si starostlivo prečítajte návod na  používanie. 

ALKOHOL TESTER JE URČENÝ VÝHRADNE NA ORIENTAČNÉ MERANIE ALKOHOLU V DYCHU! 

 Alkohol tester indikuje možný obsah alkoholu v dychu.  

 Alkohol tester by sa nemal používať ako jediné východisko na určenie intoxikácie a na 

rozhodnutie, či je bezpečné riadiť motorové vozidlá. 

Výrobca, dovozca ani distribútor nepreberá akúkoľvek  zodpovednosť za poškodenie či škody 

spôsobené použitím tohto prístroja. Pamätajte, že konzumácia akéhokoľvek množstva alkoholu má 

vplyv na rýchlosť reakcie Vašich reflexov. 

Charakteristika prístroja: 

1. Rozsah merania 0,00-0,19% BAC & 0,0-1,9 g/L 

2. Zvukové upozornenie 

3. Rýchly výsledok merania 

4. Automatické vypnutie 

5. 5 náustkov v balení 

6. Možnosť pripnúť na kľúče 

7.Napájanie: 2*"AAA" batéria 

Inštalácia batérií 

1. Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane prístroja. 

2. Vložte do priehradky 2ks batérií typu AAA (UM-4). Dbajte na správnu polaritu batérií. Tieto batérie 

nie sú súčasťou dodávky. 

3. Zatvorte kryt priehradky na batérie. 

Tester je napájaný 2ks batérií typu AAA. Pokiaľ tester nefunguje správne, batérie sú zrejme 

vybité.  

Vymeňte batérie. 

Použitie alkohol testera 

1. Stlačte a podržte 1x tlačidlo spínača. Alkohol tester sa zapne a ozve sa pípnutie.  

2.Na displeji sa zobrazí nápis „WARM UP“ a začne sa odpočítavať čas zostávajúci do úplneho 

pripravenia prístroja. 

Upozornenie 

V prípade zmien okolného prostredia senzora prístroja sa prístroj nastavuje viackrát, celý proces 

nastavovania sa bude automaticky opakovať (1-3x). 



3. Až bude prístroj pripravený na meranie, zobrazí sa na LCD displeji nápis „BLOW“ - teraz začnite 

fúkať do násadky. 

4. Do násadky rovnomerne fúkajte po dobu 5-10 sekúnd. 

Upozornenie 

Nevdychujte do prístroja dym z cigariet či výpary alkoholu ihneď po jeho konzumácii - mohlo by dôjsť 

k poškodeniu citlivého senzora prístroja.  

Aby výsledok bol čo najpresnejší, alebo aby nedošlo k poškodeniu prístroja, odporúčame merať až po 

20 minútach  po konzumácii alkoholu či fajčení cigarety (cca 20 minút trvá, než sa alkohol dostane do 

krvi a dýchacích orgánov). 

Kým prístroj opätovne použijete na testovanie, vyčkajte pred nasledujúcim použitím prístroja 3-5 

minúty. 

20 minút pred použitím nefajčite. Cigaretový dym by mohol poškodiť senzor prístroja. 

Po chvíli sa vyhodnotí výsledok merania. Výsledok sa zobrazí na displeji v percentách a g/l. 

Poznámka: 

JEDNOTKY g/l  ZODPOVEDAJÚ JEDNOTKÁM PROMILE 

Symbol „CAUTION“ = POZOR sa zobrazuje pre hodnoty: 

0.02 - 0.05% = 0.20 - 0.50 g/l 

Symbol „DANGER“ = NEBEZPEČENSTVO sa zobrazuje pre hodnoty:  

- väčšie či rovnajúce sa 0.05% = 0.50 g/l 

Upozornenie 

- Chráňte prístroj pred vlhkom a mokrom. 

- Chráňte prístroj pred pôsobením extrémnych teplôt. 

- Chráňte prístroj pred pôsobením priameho slnečného žiarenia. 

- Prístroj neponárajte do vody. 

-  Chráňte prístroj pred pádmi, nárazmi či akýmkoľvek iným mechanickým poškodením. 


