
Alkohol tester s dvěma displeji – návod na použití 
 
Popis 

1) Inhalátor 
2) LCD hodin 
3) LCD tester 
4) Tlačítko POWER 
5) Tlačítko MODE 
6) Tlačítko SET 
7) Tlačítko ADJ 
8) Tlačítko RESET 
9) Kryt baterie 

 

 
 

Funkce 
1. Dva displeje 
2. Měření se zvukovým upozorněním 
3. Rozsah měření 0.00 – 0.95 mg/l (BRAC) 
4. Rychlá odezva a obnovení 
5. Automatické vypnutí 
6. Čas a odpočet 
7. Teplota 
8. Odpočítávání 
9. 2 x AAA baterie, 1 x AG13 baterie 

 
 
 



Vložení baterie 
1. Vysuňte kryt baterie v zadní části alkohol testeru. 
2. Vložte 2 x AAA baterie ve správné polaritě (jak je označeno). 
3. Odstraňte ochranu z baterie pro hodiny (1.5 V – AG13 baterie). 
4. Zavřete kryt baterie. 
5. Pokud by se špatně zobrazoval čas, vyměňte 1.5 V AG13 baterii. 

 

 
 
Jak použít alkohol tester 

1. Stiskněte tlačítko zapnutí. LCD displej alkohol testeru se rozsvítí s jedním pípnutím. 
2. Zobrazí se symbol přípravy a spustí se odpočítávání 9 – 0. To indikuje, že alkohol tester se 

připravuje na měření. 
Pokud se první příprava nedokončí, alkohol tester se automaticky resetuje a spustí přípravu znovu. 
Pokud na senzoru byly nečistoty nebo nebyl alkohol tester delší dobu používán, může být 
zapotřebí stisknout tlačítko POWER několikrát pro „Warm up“ (přípravu přístroje). 
 

Měření 
1. Zobrazí se symbol „Blow“ (fouknutí). 
2. Vydechněte 3 – 5 sekund do inhalátoru. 
3. Přečtěte si výsledek testu na LCD testeru. 
4. „Caution“ (varování) se zobrazí v případě, že: 

a) 0,1 mg/l BRAC - 0,25 mg/l BRAC (0,001 – 0.025 gms/100ml BRAC) 



b) 0,25 mg/l BRAC – 0,4 mg/l BRAC (0,025 – 0,04 gms/100 ml BRAC) 
5. „Danger“ (nebezpečí) se zobrazí se zvukovým upozorněním v případě, že 

a) ≤ 0,25 mg/l BRAC (0,025 gms/100ml BRAC) 
 

Automatické vypnutí 
1. Přibližně po 15 vteřinách zobrazení výsledku, se zobrazí symbol „OFF“ (vypnutí) přibližně 

na 2 - 3 sekundy a následně se alkohol tester automaticky vypne. 
2. Když se nedocílí přípravy, alkohol tester se automaticky vypne. 
3. Pokud nevydechnete do inhalátoru, zobrazí se hodnota „0.00“. 

Každé měření doporučujeme opakovat 2x – 3x. 
Pokud se zobrazí symbol „L“, jsou vybité baterie a jsou potřeba vyměnit. Zařízení se může 
vypnout. 
 

Použití hodin 
1. Stiskněte tlačítko „ADJ“ pro 12 nebo 24 hodinový formát času. 
2. Stiskněte a držte tlačítko „SET“ přibližně 2 vteřiny pro nastavení času. Hodiny začnou 

blikat, stiskněte tlačítko „ADJ“ pro potvrzení. 
3. Stiskněte tlačítko „SET“ pro nastavení minut, stiskněte tlačítko „ADJ“ pro potvrzení. 
4. Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení. 

 

Budík 
1. Stiskněte tlačítko „MODE“ pro vstup do budíku. 
2. Stiskněte tlačítko „ADJ“ pro zapnutí a vypnutí budíku. 
3. Stiskněte a podržte tlačítko „SET“ přibližně 2 vteřiny pro nastavení budíku. Stiskněte 

tlačítko „ADJ“ pro potvrzení. 
4. Stiskněte tlačítko „SET“ pro nastavení minut, stiskněte tlačítko „ADJ“ pro potvrzení. 
5. Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení. 

 

Teplota 
1. Stiskněte tlačítko „MODE“ dvakrát pro vstup do teploměru. 
2. Stiskněte tlačítko „ADJ“ pro zvolení °C nebo °F. 

 

Odpočítávání 
1. Stiskněte tlačítko „MODE“ třikrát pro vstup do odpočítávání. 
2. Stiskněte a držte tlačítko „SET“ přibližně 2 vteřiny pro nastavení odpočtu. Hodiny začnou 

blikat, stiskněte tlačítko „ADJ“ pro potvrzení. 
3. Stiskněte tlačítko „SET“ pro nastavení minut, stiskněte tlačítko „ADJ“ pro potvrzení. 
4. Stiskněte tlačítko „SET“ pro potvrzení. 
5. Stiskněte tlačítko „ADJ“ pro start odpočítávání. Jakmile se zobrazí hodnota 00:00, stiskněte 

tlačítko „ADJ“ pro zastavení odpočítávání. 
6. Při hodnotě 00:00, se spustí zvukové upozornění, následně se odpočet obnoví. 

 

Resetování 
Pokud chcete vrátit původní „tovární“ nastavení. Použijte například špendlík pro stisknutí „RESET“ 
tlačítka. 
 

Specifikace 

 Rozsah měření: 0,00 – 0,95 mg/l BRAC 

 Přesnost měření: 0,05 mg/l BRAC 

 Napájení: 2 x 1.5 V AAA baterie, 1 x 1.5 V AG13 baterie 

 Rozměry: 100 x 37 x 17 mm 
 

Upozornění 

 Po požití alkoholu počkejte alespoň 20 minut, přibližně tuto dobu trvá organismu, než se 
alkohol dostane do krevního oběhu. 

 Nejezte a nekuřte 20 minut před testováním. 
 Nemějte v blízkosti alkohol testeru alkohol a podobné látky. 



 Naměřené hodnoty jsou pouze orientační. Výrobce ani prodejce nenese žádnou právní 
odpovědnost. 


