
Kapesní alkohol tester 
Funkce 

1. Digitální alkohol tester se zvukovým upozorněním 

2. Rychlá reakce a výsledek měření  

3. Rozhraní 0,00 – 0,19 % alkoholu v krvi 

4. Přívěšek na klíče  

5. Automatické vypínání  

 

Použijte 2 alkalické baterie AAA (1.5V) 

Součástí balení jsou 4 náustky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vložení a výměna baterie  
1. Otevřete kryt baterie na zadní straně přístroje  

2. Vložte 2 kvalitní alkalické baterie AAA (nejsou součástí balení)  

3. Nasaďte kryt baterií  

4. V případě že jsou LED indikátory alkohol testeru příliš světlé či světlo baterky příliš slabé je 

potřeba baterky vyměnit.  

 

Příprava alkohol testeru 
1. Pro zapnutí stiskněte tlačítko napájení (POWER). Přístroj při zapnutí zapípá.  

2. Na display se zobrazí symbol warm-up a začne odpočítávání od 10 do 0.  

 V případě, že se odpočítávání přeruší, přístroj se automaticky resetuje a odpočítávání začne 

znovu – toto se může opakovat až 3krát.  

 V případě že se alkohol tester dlouho nepoužíval, může zapnutí přístroje trvat delší dobu. 

Toto platí i v případě že je alkohol tester znečištěný. 

 



Měření 
1. Po úspěšném odpočítávání se na displeji zobrazí „BLOW“ symbol. Začne nové odpočítávání 

od 10 do 0, díky kterému je přístroj v testovacím režimu – máte 10 sekund na to, abyste 

začali s testováním.  

1. Pro změření koncentrace alkoholu v krvi vdechněte do náustku po dobu 3 – 5 sekund.  

2. Na LCD displeji se Vám zobrazí výsledek testování.  

• Pokud je koncentrace alkoholu v krvi od 0,02% (0,2 g/l) do 0,05 % (0,5 g/l) objeví se symbol 

upozornění – CAUTION. 

• Pokud je koncentrace alkoholu v krvi vyšší než 0,05% (0,5 g/l) objeví se symbol nebezpečí – 

DANGER. 

 

Automatické vypnutí přístroje  
1. Výsledek měření se na displeji zobrazí po dobu 10ti sekund. Poté se na displeji objeví symbol 

„OFF“, který je zobrazený po dobu 3 sekund. V případě že po tu dobu nebudete s přístrojem 

manipulovat, dojde k automatickému vypnutí přístroje.  

2. Pokud se nepovedete zapnutí přístroje (počáteční odpočítávání) více než 3x dojde také k 

vypnutí přístroje.  

3. V případě že během 10 vteřin testovacího režimu nedojde k dechové zkoušce, bude po dobu 

10 sekund zobrazen výsledek měření 0,00% alkoholu v krvi a poté dojde k vypnutí přístroje.  

 

Pro zjištění nejpřesnějšího výsledku se doporučuje test provádět 2- 3 za sebou s několika 

minutovým odstupem. 


