
ALKOHOL TESTER
Návod k použití
Před prvním použitím si pečlivě přečtěte návod k použití. 
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

ALKOHOL TESTER JE URČEN POUZE PRO ORIENTAČNÍ 
MĚŘENÍ ALKOHOLU V KRVI!
Tento přístroj není určen k lékařským ani diagnostickým 
účelům! 

Alkohol tester indikuje možný obsah alkoholu v krvi/
dechu. Alkohol tester by neměl být používán jako jediné 
východisko k určení intoxikace a k rozhodnutí, zda je 
bezpečné řídit motorová vozidla, obsluhovat strojní zařízení 
či vykonávat jinou činnost vyžadující zvýšenou pozornost, 
apod.. Reakce lidského organismu na požití alkoholu jsou 
rozdílné, vzhledem k tomu naměřený výsledek udává 
orientační hodnotu hladiny alkoholu v krvi. Výrobce, 
dovozce ani distributor nepřejímá jakoukoli zodpovědnost 
za poškození či škody způsobené použitím tohoto přístroje. 
Pamatujte, že konzumace jakéhokoli množství alkoholu má 
vliv na rychlost reakce Vašich reflexů. 

CZ 1



Popis přístroje

(1) Zelená kontrolka
(2) Žlutá kontrola
(3) Červená kontrolka
(4) LCD Displej - hodiny
(5) Tlačítko POWER
(6) Otvory pro fouknutí
(7) Tlačítko MODE
(8) Tlačítko HR
(9) Tlačítko MIN
(10) Kryt přihrádky pro baterie alkohol testeru
(11) Kryt přihrádky pro baterii hodin
(12) Bezkontaktní proužek
(13) Zdířka Reset
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Charakteristika přístroje
1. Zobrazení výsledku pomocí 3 LED kontrolek
2. Rychlá odezva testování
3. Hodiny včetně budíku
4. Stopky
5. Provoz - alkohol tester: 2ks 1,5V baterií typu „AAA“
6. Provoz - hodiny: 1ks 1,5V baterie typu AG13

Vkládání a výměna baterií
1. Odšroubujte šroubek kulatého krytu přihrádky na 
baterii. Vyjměte bezkontaktní 
proužek. Kryt našroubujte zpět. 
Výměna baterií: použijte 1ks 
1,5V baterie typu AG13. Potištěná 
strana baterie má být nahoře (po 
vložení je vidět).
2. Posuňte velký 
kryt přihrádky na 
baterie ve směru 
šipky (dolů). 
3. Vložte 2ks 1,5V 
alkalických baterií 
typu „AAA“ (nebo 
UM-4). Dbejte 
na správnou polaritu baterií. Zavřete kryt přihrádky na 
baterie.
Upozornění: Při vkládání baterií dbejte na správnou 
polaritu baterií. Používejte pouze kvalitní alkalické baterie 
stejného typu. Při použití baterií nekombinujte různé typy 
baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií 
jednoho typu.
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Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie 
by mohly vytéct nebo explodovat. Baterie nevystavujte 
působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!
Baterie nevhazujte do ohně!
Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie.
Baterie udržujte mimo dosah dětí.
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie 
z přístroje! 

ALKOHOL TESTER
Použití přístroje
Přednastavení přístroje
1. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko POWER.
2. Rozsvítí se zelená, žlutá a červená kontrolka 
- přístroj se připravuje na měření.
4. Svítí žlutá a červená kontrolka.
5. Svítí žlutá kontrolka.
6. Svítí pouze zelená kontrolka - nyní lze měřit. 

Celý proces přednastavení trvá do cca15 sekund. Dle 
podmínek okolního prostředí může proběhnout i rychleji.
První použití nebo použití po delším uskladnění: přístroj 
vyžaduje delší dobu pro přednastavení a vyhodnocení 
podmínek okolního prostředí. Hlavní spínač v takovém 
případě stiskněte vícekrát za sebou, dokud nebude svítit 
pouze zelená kontrolka. 

Testování
1. Poté, co se rozsvítí zelená kontrolka foukejte 3-5sekund 
do otvorů pro fouknutí. VDECHUJTE ZE VZDÁLENOSTI CCA 
3CM od otvorů (nedotýkejte se přístroje přímo ústy).
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2. Přístroj automaticky vyhodnotí obsah 
alkoholu, výsledek se zobrazí 
rozsvícením kontrolky:
A. zelená kontrolka: méně než 0,2‰
B. žlutá kontrolka: 0,2‰ až 0,5‰
C. červená kontrolka: více než 0,5‰

 3. Poté, co se vyhodnotí výsledek, 
tlačítko POWER pusťte.
4. Pro obdržení co nejpřesnějšího 
výsledku doporučujeme měření 
2-3krát zopakovat.

HODINY
Nastavení aktuálního času
1. Stiskněte tlačítko HR a zvolte 12-ti 
hodinový či 24 hodinový formát.
Poznámka: 12-ti hodinový formát
AM 0:01-12:00
PM 12:01-24:00
2. Stiskněte a podržte 2 sekundy tlačítko MODE  - rozblikají 
se hodiny i minuty.
3. Stiskněte tlačítko HR tolikrát, dokud se nezobrazí 
požadovaný hodnota hodin. 
Stiskněte tlačítko MIN tolikrát, dokud se nezobrazí 
požadovaný hodnota minut. 
4. Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení zadaného 
formátu času. 
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Nastavení alarmu (budíku)
1.    Stiskněte tlačítko MODE 1-5krát, aby jste zadali počet 

opakování alarmu (1-5krát).
2.    Stiskněte tlačítko MIN a zvolte „ALARM ON“ = alarm 

bude zapnutý nebo „ALARM OFF“ = budík bude 
vypnutý.

3.  Stiskněte a podržte 2 sekundy tlačítko MODE  
- rozblikají se hodiny i minuty.

4.    Stiskněte tlačítko HR tolikrát, dokud se nezobrazí 
požadovaná hodnota hodin. Stiskněte tlačítko MIN 
tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota 
minut. 

5.   Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení času aktivace 
alarmu.

Časovač - funkce odpočítávání zadaného času
1. Stiskněte tlačítko MODE 6krát.
2.   Stiskněte a podržte 2 sekundy tlačítko MODE  

- rozblikají se hodiny i minuty.
3.   Stiskněte tlačítko HR tolikrát, dokud se nezobrazí 

požadovaná hodnota hodin. Stiskněte tlačítko MIN 
tolikrát, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota 
minut. 

4.  Stiskněte tlačítko MODE pro potvrzení času pro 
odpočítávání.

5.    Stiskněte tlačítko MIN - začne odpočítávání. Zastavení 
odpočítávání - opětovným stiskem tlačítka MIN.

6.      Pokud odpočítávání doběhne do konce, na displeji 
se zobrazí 00:00 a ozve se zvukový signál. 

Poté se režim časovače automaticky přepne do režimu 
aktuálního času.
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Resetování času
Pro resetování času (návrat na továrnou 
přednastavené hodnoty) vložte do zdířky 
Reset tupý hrot tenkého předmětu.

Upozornění
-     Přístroj skladujte a přenášejte v pevném 

obalu, aby nedošlo k jeho poškození.
-     Nevdechujte do přístroje kouř z cigaret či výpary 

alkoholu ihned po jeho konzumaci - mohlo by dojít 
k poškození citlivého senzoru přístroje. 

-   Aby výsledek byl co nejpřesnější či nedošlo k poškození 
přístroje, vyčkejte min 20 minut po konzumaci alkoholu 
či kouření cigarety.

- Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
- Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.
-     Chraňte přístroj před působením přímého slunečního 

záření.
- Přístroj neponořujte do vody.
-    Chraňte přístroj před pády, nárazy či jakýmkoliv jiným 

mechanickým poškozením.

Možnost zavěšení
Na přístroj můžete upevnit poutko, 
které je součástí balení.

Technická specifikace
Senzor: polovodič
Rozsah měření: 0,0 - 1,0 ‰
Napájení:
alkohol tester - 2 ks 1,5V baterií typu AAA
hodiny - 1 ks 1,5V baterie typu AG13
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Servis
V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli 
závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku 
se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. 
Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek 
pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu 
k použití.

Ochrana životního prostředí:
Informace k likvidaci elektrických a 
elektronických zařízení
Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v 
okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, 
přístroj nevhazujte do domovního odpadu. 
Za účelem správné likvidace výrobku jej 
odevzdejte na určených sběrných místech, 

kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní 
zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních 
dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by 
mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další 
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo 
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto 
druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy 
uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na 
místa zajišťující recyklaci baterií.
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