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A készülék lehetőséget nyújt arra, hogy megmérje a vér alkohol szintjét. Az alkohol 

szint a külső körülmények hatására, gyorsan változhat. Ez a készülék, arra biztat, hogy 

mindig felelősségteljesen és biztonságosan vezessen. A készülék nem helyettesíthet, 

semmilyen hivatalos szerv általi mérést. A készülék nem legális értéket mutat, és nem 

mentesít a személyes felelősség alól. Mielőtt autóba ül, ne csak a készülék által mért 

értékekre hagyatkozzon
 
 

Fő jellemzők: 

 

- NM félvezető alkohol érzékelő 

- Gyors mérés 

- SMD külső, tartós kialakítás 

- Kicsi MCU kontrol 

- Közvetlen folyamat, ami látszik az LCD kijelzőn 

- Kis méret 

- Nincs szükség fúvókára 

- Hangjelzés- 

- Elemtöltöttség jelző 

- 8 másodperc után, automata kikapcsolás. 
 

 

Technikai jellemzők: 

 

- NM félvezető alkohol érzékelő 

- Mérési tartomány: 0,000 – 0,20 % véralkohol szint 

- Pontosság: +/- 10 %, 0,05% 

- Előre beállítható határ: 0,05% 

- Felmelegedési idő <18 másodperc 

- Mérési idő: 8 másodperc 

- 3 számjegyes LCD kijelző, világítással 

- 2xAAA elem 

- Működési hőmérséklet: 0°C ~ 45 °C < 95 % RH 

- Méret: 90mm x 30mm x 16mm 

- Súly: 45 gramm (elemmel). 
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Jelzések: 

0.00 g/L Véralkohol szint alcohol koncentráció 

WAIT             Kérjük várjon 

BLOW            A készülék kész a mérésre 

                         Az kkumulátor lemerül, kérjük cserélje ki 
 
 
 

Fontos biztonsági előírások 

- Használat előtt figyelmesen olvassa el, a használati útmutatót. 

- Csak rendeltetésszerűen használja a készüléket. 

- Ha bármilyen kétely felmerül, a készülék működésével kapcsolatban, jutassa el egy 

szervízbe. 

- A készüléket tartsa távol a fűtőtesttúől, ne tegye ki közvetlen napfénynek, nedvességnek 

és éles tárgyaknak. 

- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, tanácsos kivenni belőle az elemeket. 

- A készüléket ne próbálja önállóan megjavítani. 

 

Mielőtt elkezdi használni a készüléket 

Nyissa ki az elemtartó fedelét. Helyezze be az elemeket, és zárja vissza az elemtartó 

fedelét. Ellenőrizze, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezte be, ellenkező 

esetben károsíthatja a készüléket. A pontos mérési eredmény eléréséhez, a mérés idején ne 

dohányozzon, ne egyen mentolos cukorkát, csokoládét vagy gyógyszert. A készüléket túl 

nagy szélben, és zsúfolt környezetben ne használja, ahol nagy a füst koncentráció. A 

készüléket tartsa távol a folyadékoktól, és tárolja biztonságos helyen. A készüléket ne 

törölje le nedves ruhával. 

 

A készülék használata 

A megbízható méréshez, várjon legalább 45 percet, az utolsó alkoholos ital elfogyasztása 

után. A vérben 45 perc múlva mutatható ki az elfogyasztott alkohol. 

 

Ha a mérés az alkohol fogyasztás után 7 percen belül történik, az eredmény nagyon magas 

lesz, mert a szájnak és a nyelőcsőnek, 7 perc kell ahhoz, hogy az alkoholt megsemmisítse. 

 

Ha a mérés az utolsó alkoholos ital elfogyasztása után 30-45 perccel történik, az érték 

alacsonyabb lesz, mint a valójában, 45 perc után mérhető érték. 

 



 

 

 

Tanácsok a készülék helyes használatához 

Nyomja meg a gombot: a visszajelző lámpa kigyullad, egy hangjelzés kíséretében. A 

kijelzőn megjelenik a „WAIT” felirat, majd 18 másodperces felmelegedés után (közben a 

készülék visszaszámol), a kijelzőn megjelenik a „BLOW” felirat, ekkor megkezdheti a 

mérést. Fújjon bele a „Gas Enrty” nyílásba. Vegyen mély lélegzetet, és közvetlenül a 

nyílásra fújja ki, 3 centiméteren belül a szenzortól. A mért érték 8 másodpercen belül 

megjelenik a kijelzőn, hangjelzés kíséretében, ezután a készülék automatikusan kikapcsol. 

Új méréshez nyomja meg a kapcsoló gombot, és ismételje meg a fent leírt lépéseket. A 

megfelelő eredmény eléréséhez, tanácsos a két mérés között 60 másodpercet várni. 

 

Fontos tanácsok 

- A készüléket ne ütögesse, dobálja 

- A készüléket tárolja száraz helyen, tartsa távol a fűtőtesttől. 

- Ne tisztítsa a készüléket nedves ruhával, spray-val 

- A készüléket tartsa távol a gyermekektől 

- A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba 

- Ha a készüléket füsttel teli környezetben használja, a kapott eredmények változhatnak. 

- Ha hosszú idő után használja újra a készüléket, és túl magas értéket mutat, kapcsolja ki 

majd be újra, ahhoz hogy a 0,00 szint megjelenjen. Ha a készülék vagy bármely alkatrésze 

elhasználódik, a hatályos szabályoknak megfelelően váljon meg tőle. 


