ALKOMAT Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM
1. Ustnik
2. Przycisk włączający
3. Wyświetlacz LCD
4. Komora na baterie
Opis:
1. Cyfrowy test alkoholowy z dźwiękowym sygnałem ostrzegawczym
2. Rozpiętość: 0.00-0.19% BAC i 0.0-1.9g/l
3. Szybki wynik
4. Automatyczne wyłączanie się
5. Ustnik
6. Przyciski
7. 2 baterie alkaliczne AAA
Instalowanie baterii:
1. Otwórz komorę na baterie przesuwając pokrywę w tył
2. Włóż 2 baterie alkaliczne AAA ( UM-4) zwracając uwagę na odpowiednie ustawienie
biegunów
3. Zamknij komorę na baterie
Sposób użytkowania alkomatu:
Uruchamianie
1. Wciśnij przycisk włączający raz, wyświetlacz LCD włączy się sygnalizując gotowość do
pracy jednym sygnałem dźwiękowym
2. Na wyświetlaczu pojawi się symbol gotowości do pracy i rozpocznie się odliczanie od 10 do
00 co oznaczające gotowość urządzenia do pracy
Uwaga:
-Jeśli pierwsza próba uruchomienia przyrządu nie powiedzie się tester zresetuje się automatycznie i
rozpocznie przygotowanie do pracy 1-3 razy
- Zawsze jest spora ilość różnych zanieczyszczeń zgromadzonych na testerze gdy jest on wyjęty z
opakowania po raz pierwszy lub gdy nie jest używany przez dłuższy czas, sensor wymaga wtedy
dłuższego czasu do oczyszczenia i uruchomienia, należy wtedy wcisnąć ponownie przycisk, w razie
konieczności czynność powtórzyć.
Test:
1. Gdy przyrząd gotowy jest do pracy, na wyświetlaczu ukaże się symbol „dmuchaj” i zacznie
się odliczanie od 10 do 00 wskazujące na to, że tester jest ustawiony na tryb testowania
2. Dmuchaj w ustnik przez około 3-5sek
3. Na wyświetlaczu LCD odczytaj wynik
4. Wyświetli się symbol „ Ostrzeżenie” gdy poziom alkoholu wynosi :
Symbol: prostokąt ze znakiem 0.02%BAC (lub 0.2g/l) do 0.5%BAC (lub 0.5g/l)
Symbol: prostokąt
0.5BAC (lub 0.5g/l) do 0.08% BAC (lub 0.8g/l)
5. Symbol „ Niebezpieczeństwo” wyświetli się i będzie sygnał dźwiękowy gdy poziom
alkoholu wynosi:
Symbol: prostokąt ze znakiem: 0.05%BAC (lub 0.5g/l)lub powyżej
Symbol : prostokąt : 0.08%BAC (lub 0.5g/l) lub powyżej
Automatyczne wyłączanie się:
1. Wynik testu wyświetla się przez około 10sek, po tym czasie pojawi się symbol
„Wyłączone” przez około 2-3sek i urządzenie wyłączy się
2. Urządzenie wyłączy się automatycznie

3. Jeśli przez 10sek nie będzie badania poziomu alkoholu , na wyświetlaczu pojawi się wynik
0.00%BAC i 0.0g/l przez 10sek i po tym czasie urządzenie wyłączy się automatycznie
Uwaga:
Aby otrzymać dokładny wynik testu badanie alkomatem należy powtórzyć 2-3 krotnie
Wymiana baterii:
Jeśli wyświetlacz LCD miga wskazuje to na słabe baterie i należy je wymienić na 2 nowe baterie
alkaliczne AAA
Specyfikacja:
Czujnik: zaawansowany technicznie półprzewodnik
Rozpiętość : 0.00%-0.19BAC(0.0-1.9g/l)
Dokładność: 0.01%BAC (0.1g/l)
Zasilanie: 2x1.5VAAA baterie alkaliczne
Czas działania: rozruch: 10sek,odpowiedź: <5sek
Automatyczne wyłączanie się urządzenia: około 1min
Wymiary: 118x70x28
Uwaga:
- po wypiciu alkoholu należy odczekać 20 min przed badaniem ponieważ jest to czas potrzebny na
przeniknięcie alkoholu do krwi i usunięcie go z jamy ustnej
- aby otrzymać wiarygodny wynik nie należy robić ponownego testu w ciągu następnych 3min
- nie należy palić ani jeść na 20min przed testem
- nie należy używać środków chemicznych do czyszczenia alkomatu
- nie należy wdmuchiwać żadnych płynów do ustnika
- nie należy w pobliżu używać środków takich jak farby, alkohol, środki owadobójcze
- nie trzymać alkomatu w środowisku zanieczyszczonego powietrza
- wynik podany w BAC jest tylko odnośnikiem, producent nie bierze odpowiedzialności prawnej

