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(1) LCD kijelző   (2) Bekapcsoló gomb 

(3) Leheletérzékelő szonda (4) Elemtartó 
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2. Tartomány: 0.00-0.19% BAC & 0.0-1.9g/l (or 0.00-0.95mg/l BRAC) 
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Elemek behelyezése 
1. Csúsztassa le az elemtartó fedelet a készülék hátlapján. 

 
 
2. Helyezzen be 2 db "AAA" (UM-4) alkáli elemet a jelölésnek 
megfelelő polaritással. 
3. Helyezze vissza az elemtartó fedelet. 
Üzembe helyezés, használat 
1. Nyomja le és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot, amíg sípoló 
hang kíséretében bekapcsolódik az LCD. 

 
2. A “warm up" (bemelegedés) jelzés megjelenik, és elindul a 
visszaszámlálás 10-től 0-ig. 
 
 



Megjegyzés 
Ha az első bemelegedés meghiúsul, a teszter automatikusan újraindul, 
és újrakezdi bemelegedést. 
Ha először használja a készüléket, vagy hosszú idő után használja 
újra, végezze el ezt a folyamatot többször egymás után, hogy 
megfelelően tiszta legyen az érzékelő a méréshez. 
 
Teszt 
1. Sikeres bemelegedés után a "Blow" szöveg jelenik meg a kijelzőn, 
és megkezdődik a visszaszámlálás 10-től 0-ig. 

 
 
2. Egészen közelről fújja a levegőt az érzékelőbe 3-5 másodpercig.  
3. Olvassal le az eredményt a kijelzőről. 
4. A "Caution" (Figyelem!) jelenik meg, ha az alkohol koncentrációja a 
vérben az alábbi szintet éri el: 

 0.02% BAC(or 0.2g/l) to 0.05% BAC(or 0.5g/l). 
 0.05% BAC(or 0.5g/l) to 0.08% BAC(or 0.8g/l). 

 

 
 
5. A "Danger" (Veszély!) jel jelenik meg a kijelzőn – sípoló hang 
kíséretében –, ha az alkohol koncentrációja az alábbi szintet éri el: 

 over & equal 0.05% BAC(or 0.5g/l). 
 over & equal 0.08% BAC(or 0.8g/l) 

 



Automatikus kikapcsolás 
1. Az eredmény kb. 15 másodpercig látható a kijelzőn, majd a 
készülék automatikusan kikapcsol. 

 
 
2. Ha a bemelegedés meghiúsul, akkor a teszter automatikusan 
kikapcsol. 
Ha nem történik befújás a szondába a teszt mód során, akkor “0,00” 
érték fog megjelenni a kijelzőn. 
 
Alacsony feszültség kijelzés 
Ha “L” betűt lát a kijelzőn, az az elem gyengülésére utal. Ha az 
elemekben nincs már elég feszültség, a teszter automatikusan 
kikapcsol. 
 
Az elemek cseréje 
Cserélje ki a 2 db “AAA” alkáli elemet, ha a tesztert már nem tudja 
bekapcsolni, vagy a jelzés már erre utal.  
 
Csuklópánt rögzítése 
Fűzze át a rajzon látható módon az akasztót. 

 
 

Specifikációk 
* Érzékelő: fejlett félvezető oxid alkohol érzékelő 
* Tartomány: 0.00%-0.19% BAC (0.0-1.9g/l or 0.00-0.95mg/l BRAC) 
* Teszt pontosság: 0.01% BAC (0.1g/l). 
* Energiaforrás: 2 X 1.5V "AAA" alkáli elem     



* Működési idő: bemelegedés: 10s, válasz: <5s 
* Automatikus kikapcsolás: 35 másodperc 
* Méret: 95X36X18 mm 
 
Óvintézkedések 
– Alkohol fogyasztása után javasolt legalább 20 percet várni a 
tesztelés előtt, ugyanis kb. ennyi idő alatt szívódik fel az alkohol az 
emésztőszerveken keresztül a vérbe, illetve kb. ennyi idő alatt oszlik 
szét a szájban visszamaradó alkohol. 
– A pontos eredmény érdekében két tesztelés között legalább 3 perc 
teljen el. 
– Tesztelés előtt legalább 20 percig ne egyen és ne dohányozzon. 
– Ne használjon alkoholos vegyszereket a tisztításhoz, később ezek 
befolyásolhatják a mérést. 
– Ne tegye ki a tesztert hosszú távon szennyezett levegőnek. 
– Ne fújjon folyadékot a szenzorba. 
– A készülék közelében ne használjon alkoholt is tartalmazó 
vegyianyagokat (pl. rovarírtó, tisztítószer). 
– A készülékben történő bármilyen módosítás hibás működést 
okozhat. 
– A készüléket úgy tervezték, hogy támogatást, segítséget nyújtson a 
biztonságos vezetéshez. Egyéb jellegű alkoholszint mérésére nem 
alkalmas. 
– A készülék nem alkalmas vegyszerek által bekövetkezett mérgezés, 
túladagolás következményeként való ellenőrzésre. 
– A törvényes jogszabályokban való bizonyítási eljárásra nem 
használható bizonyító eszközként. 
– Minden szervezet másképp reagál az alkoholra, a készülék 
általános személyi használatra alkalmas, az általa visszajelzett 
információk tájékoztató jellegűek. 
– A gyártó/forgalmazó/kereskedő a készülék nem megfelelő 
használatából eredő következményekért nem vállal felelősséget. 
– Alkohol hatása alatt ne vezessen, ne kezeljen gépet! 
 


