
 

 

 

Alcovisor Satellite  
      Návod na použitie 

 
 
 
Prevratná novinka na trhu! Štýlovo vyzerajúci, rýchly a  presný tester alkoholu s dobíjateľnou lítiovou batériou. Môžete ho  
použiť ako svietidlo/baterku a prostredníctvom USB kábla ním dokonca môžete nabiť svoj mobilný telefón, tablet alebo kameru! 
 
Obsah balenia: 
 
Detektor alkoholu Alcovisor Satellite 
Vstavaná nabíjateľná batéria 
5 ks náustkov 
USB kábel + 3 koncovky 
Záručný list 
Slovenský návod na obsluhu 
 
Špecifikácia: 
 
Typ senzora: elektrochemický (Fuel Cell) 
Čas prípravy na meranie: 20 s. 
Čas reakcie: 5 s. 
Batéria: vnútorná dobíjateľná 2600mAh 
Vstupný USB port: Micro USB 5V 0.5A 
Výstupný USB port: USB 5V 0.5A 
Rozsah merania: 0,000 - 4,000 promile 
Prevádzková teplota: 0 °C až +40 °C 
Presnosť: +/- 0.05 ‰ pri 0.5 ‰, nad 0.5 ‰ +/- 5% 
Životnosť senzora: Neobmedzená 
 
Upozornenia:  
 
Je dôležité počkať aspoň 20 minút po požití alkoholu, jedla, užití liekov a fajčení, aby ste mohli tester použiť! Inak hrozí  poškodenie 
senzora a nesprávne vyhodnotené meranie!  

 
Aby ste sa na tester mohli spoľahnúť a aby ste predĺžili jeho životnosť, je potrebné ho každých 6 mesiacov kalibrovať.  

 
 
Použitie testera:  
 
1. Zapnite tester – stlačte a podržte tlačidlo zapnutie/vypnutie, pokiaľ nezačujete pípnutie 
2. na displeji sa zobrazí počet uskutočnených testov od poslednej kalibrácie 
3. ak si chcete pozrieť výsledok posledného merania, krátko stlačte tlačidlo zapnutie/vypnutie a výsledok sa zobrazí na displeji 
4. ak chcete zapnúť svetlo, stlačte tlačidlo nastavení. Po opätovanom stlačení sa svetlo vypne. 
5. zmena jednotiek – zapnite tester a urobte test. Po zobrazení výsledku držte tlačidlo nastavení a tlačidlom zapnutie/vypnutie meníte 

jednotky : mg/100mL, g/100mL, mg/mL, mg/L, ug/100mL, %, ‰, g/L 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5. Vykonanie testu 
 
-  po zapnutí sa na displeji zobrazí nápis „blow“, ktorý znamená, že tester je pripravený na fúkanie. Taktiež sa zobrazí teplota a stav  
   batérie 
-  vložte náustok 
-  zhlboka sa nadýchnite a dlho a plynule fúkajte do náustku, zatiaľ čo znie zvukové znamenie – pípanie 
-  po správnom fúknutí sa na displeji zobrazí nápis „wait“, meranie sa vyhodnocuje a následne sa zobrazí na displeji výsledok 
-  ak bol detekovaný akýkoľvek objem alkoholu v krvi, tester na stav upozorní pípaním 
- pre vykonanie ďalšieho testu stačí stlačiť tlačidlo zapnutie/vypnutie. 
- v prípade, že bol v dychu nameraný alkohol, počkajte aspoň 1 minútu do vykonania ďalšieho testu a vymeňte náustok 
- pre vypnutie testera podržte tlačidlo zapnutie/vypnutie  
- tester sa automaticky vypne do 2 minút od posledného použitia 
 
Nabíjanie: 
 
Nabitie alkoholtestera:  
- pripojte USB kábel do počítača 
- indikátor svieti na červeno, pokiaľ sa tester nabíja 
- indikátor svieti na zeleno po nabití testera 

 
Nabitie telefónu/tabletu/kamery cez tester:  
- pripojte USB kábel do testera 
- vyberte príslušnú koncovku, ktorú pripojíte na druhú stranu kábla a túto pripojte do zariadenia, ktoré chcete nabiť 
- po úplnom nabití Vášho zariadenia USB kábel odpojte 

 
Kompatibilita s:  
Mobily: 
Iphone, Samsung, HTC, Sony Ericsson, Blackberry, Nokia, LG, Motorola 
Tablety: 
iPAD, GALAXY TAB, XOOM 
Fotoaparáty: 
Sony, Olympus 
 
Reset testera:  
 

V prípade, že tester nereaguje na stláčanie tlačidiel, stlačte tlačidlo v spodnej časti testera označené nápisom „reset“. 
 
Záruka: 
 
Záručná doba je 24 mesiacov. Preberáme záruku za správnu činnosť výrobku v súlade s normou výrobcu a všetky závady v činnosti, 
ktoré sa vyskytnú počas záručnej lehoty, bezplatne opravíme. Na základe tejto záruky nie je možné uplatňovať ďalšie nároky na iné 
vzniknuté straty (ušlý zisk atď.). 
 
S reklamáciou sa obracajte vždy na svojho predajcu! 
 
Záruka sa nevzťahuje na: 
 
- závady spôsobené neodborným zaobchádzaním 
- závady spôsobené vdychovaním vysokej koncentrácie alkoholu alebo dymu (bezprostredne po požití alkoholu, prípadne pri fajčení) 
- závady spôsobené použitím nesprávneho príslušenstva 
- závady spôsobené zásahom do vnútra prístroja 
- prirodzené opotrebenie vonkajšieho povrchu 
- poškodenie počas transportu alebo nesprávnym skladovaním 
- prirodzené opotrebenie senzora 
- nutnosť kalibrácie prístroja (senzora) 
 



 

 

 

Kalibrácie, reklamácie, záručný a pozáručný servis vykonáva: 
 
VLan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, tel: 032 / 38 10 075 
 
Pri uplatňovaní nároku na záručnú opravu alebo kalibráciu prístroja je potrebné predložiť záručný list a 
sprievodný list s popisom závady / požiadavky spolu s Vašimi fakturačnými údajmi a telefónnym číslom! 
Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebovaním senzora. Kalibrácia prístroja alebo výmena senzora sa 
nepovažujú za záručnú opravu. Záruka sa tiež nevzťahuje na závady spôsobené vydychovaním vysokej 
koncentrácie alkoholu alebo dymu (bezprostredne po požití alkoholu a pri fajčení). 
 


