
Czas odpowiedzi: <5s rozgrzewanie się: <20s 
Zasilanie: 3 x “AAA” baterie alkaliczne
Prad pracy: ≤120mA 
Środowisko pracy: -10C~50C

Ekran: podświetlany na niebiesko wyświelacz cyfrowy

Środki ostrożności

1. Odczekaj przynajmniej 20 minut po spożyciu alkocholu.
Około 20 minut trwa proces wchłaniania alkoholu do krwi
 i układu oddechowego. Testowanie bezpośrednio po spożyciu
wykaże jedynie koncentrację alkoholu w twoich ustach, a nie
zawartośc we krwi.

2. Testy należy wykonywac przynajmniej w 3 minutowych
 odstępach.
 
3. Nie czyścić za pomocą środków chemicznych. Może to
spowodować uszkodzenie czujnika testera.

4. Alkomat może zaparować. W celu usunięcia niepotrzebnej pary
należy kilkakrotnie pomachać urządzeniem aby ebrane powietrze 
uszło z urządzenia i oczyściło ekran.

5. Jeżeli tester ma niski poziom zasilania mogą pojawiać się
odchylenia w kolejnych pomiarach

6. Zakazane jest używanie testera w zamkniętych pomieszczeniach
gdzie było malowane, unosi się dym, itp
 
7. Samodzielna naprawa prowadzi do uszkodzenia sprzętu.
 
8. Gdy urzadzenie pozostaje w spoczynku przez dłuższy czas,
przed kolejnym użyciem należy jest wyczyścić. 

UWAGA

Urządzenie nie może być używane jako narzędzie do 
jednoznacznego stwierdzenia czy badana osoba może prowadzić
pojazd mechaniczny zgodnie z obowiązującym prawem.

Producent oraz sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za jakiekolwiek szkody i straty spowodowane lub powstałe
u osoby badanej tym testerem.
 
Wszelkie decyzje i działania oparte na podstawie wyników tego
urządzenia będą podjęte na wyłączną odpowiedzialność badanej
osoby.

Wskazania testera nie mogą służyć do celów dowodowych.

400x140mm

Wygląd urządzenia

Informacja

BAC:  Blood Alcohol Concentration 

BrAC: Breath Alcohol Concentration 

0.03% BAC ----

 0.30‰ BAC ----  

Cechy

1. ‰-cyfrowy tester alkoholu
2. Trzy typy prezentacji pomiaru (%BAC / ‰BAC / mg/L) 
3. Wbudowany ustnik. Może być wymieniany
4. Ustnik można zamontować w dwóch miejscach urządzenia 
5. Podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD
6. Lekki i poręczny
7. Alarm dźwiękowy

Instalacja baterii

1. Otwórz tylną klapkę

2. Umieść 3 baterie alkaliczne (AAA) zgodnie z biegunowością
3. Zamknij klapkę baterii. 

Sposób użycia
Warm Up - rozgrzewanie

1. Wciśnij przycisk POWER. Po usłyszeniu piknięcia
    tester uruchomi się.

2. Na ekranie pojawi się komunikat "Warm Up". 
    Zegar będzie odliczał od 15 do 0.

Uwaga

Często na czujniku testera osadzają się różnego rodzaju gazy. Przed
pierwszym użyciem lub gdy produkt pozostawał nieużywany przez
dłuższy czas należy wyczyścić i rozgrzać sensor. Jeżeli to możliwe
należy wciskać włącznik tyle razy ile się da.

Testowanie

1. Po rozgrzaniu na ekranie pojawi się napis "Blow". 
    Zegar zacznie odliczać od 10 do 0.
2. Trzymaj ustnik w ustach i dmuchaj z normalną intensywnością
    przez 2-3 sekundy.
3. Zalecane jest rozpoczęcie dmuchania w momencie gdy
    na ekranie pojawi się 09 sekund. Jest to najlepszy czas aby tester
    dobrze odwzorował wynik pomiaru.

Odczyt

1. Gdy wynik pomiaru jest wyższy niź 0.050% BAC lub 0.500‰ 

BAC lub 0.250mg/L (BrAC), tester zaalarmuje o tym.

2. Zamiana jednostek: Podczas pomiaru przytrzymaj "POWER"
aby zmienić jednostki (%BAC / ‰BAC / mg/L). 
Wyświetlone jednostki będą służyć przy następnym pomiarze  

Automatyczne wyłączenie

Wyniki testu będa wodoczne na ekranie przez 20 sekund. 
Po tym czasie alkomat wyłączy się automatycznie.

Wymiana ustnika

Weź ustnik z pudełka z tyłu urządzenia i umieść go po prawej 
lub lewej stronie alkomatu zgodnie ze swoimi preferencjami.

Wymiana baterii

Gdy na wyświetlaczu pojawi się informacja o słabym poziomie
zasilania należy wymienić baterie.

Specyfikacja 

Czujnik: półprzewodnikowy wysokiej czułości sensor 
Zakres: 0.000 ~ 0.199% BAC; 0.000 ~ 1.990‰ BAC; 
0.000 ~ 0.995mg/L (BrAC) 
Punkt alarmowy: 0.050% BAC; 0.500‰ BAC; 0.250mg/L (BrAC) 
Dokładność ± 0.010% BAC; ± 0.100‰ BAC; ± 0.050mg/L 

Alkomat cyfrowy

1. Wymienny ustnik
2. Sygnalizator dźwiękowy
3. Włącznik
4. Pokrywa baterii
5. Wyświetlacz LCD
6. Miejsce na ustniki

oznacza, że w każdych 100ml krwi 
jest 0,03g alkoholu 

oznacza, że w każdych 1000ml krwi 
jest 0,3g alkoholu 

– Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych razem z innymi odpadami
komunalnymi.

– Urzyj oddzielnych punktów zbiórki odpadów.

– W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu 
bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu 
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni
skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

– Opakowanie może być poddane recyklingowi.

– Gospodarstwo domowe pełni rolę w przyczynianiu się do 
ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu
elektrycznego.

– Przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki sprzętu ma zapewnić
właściwy poziom zdrowia ludzkiego i ochrony środowiska
naturalnego.

Prawidłowe usuwanie produktu

WWW.ALLTRONIX.PL


