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1. trubica vstupu dychu, tu vložte náustok  
2. displej – zobrazovaný údaj je v promile[‰] 
3. vypínač (zapnutie/vypnutie prístroja) 
4. úchyt pre pútko na ruku  
5. viečko senzora 
6. výstup dychu – nezakrývajte pri skúške! 
7. vstup pre 12V kábel 
8. kryt batérie 
 

 

 

Detekcia alkoholu : 

 Digitálny detektor alkoholu AL7000 je zariadenie, ktoré je schopné merať hladinu alkoholu v ľudskom tele. Výsledky meraní ukazujú 

promile alkoholu v krvi. 

 

Postup merania : 

1. Stlačte krátko tlačidlo (3). Po cca. 1 sekunde prebehne test prístroja. Pokiaľ budete tlačidlo držať dlhšie, zobrazí sa počet meraní 

striedavo s nápisom ,,nor,,. Po uvoľnení tlačidla začne detektor na displeji odpočítavať číslice až po 000. Počas tejto doby sa 

zahrieva senzor v detektore a celý prístroj sa pripravuje na činnosť. 

2. Keď počujete pípnutie ( zároveň sa na displeji zobrazí nápis ,,blow,, ), okamžite začnite fúkať rovnomerne do náustku (1), pokiaľ 

budete počuť zvukové znamenie. Po dvojitom pípnutí prestaňte fúkať do detektora. Pokiaľ ste fúkali príliš krátko, na displeji sa 

zobrazí nápis ,,Flow,,. V tomto prípade meranie opakujte. 

3. Asi za 4 sekundy bude výsledok testu zobrazený na dispeji. Údaje sú udávané v ‰ (promile).  

4. Výsledok testu zostane zobrazený asi 15 sekúnd. Potom sa prístroj sám vypne. Je možné ho vypnúť aj tlačidlom. 

5. Keď chcete uskutočniť ďalšie meranie, počkajte asi 30 sekúnd a postupujte opäť podľa bodov 1 - 4.  

  

 

Dôležité upozornenia: 

1. Detektor AL7000 je s ohľadom na platnú slovenskú legislatívu orientačným meradlom alkoholu. Nie je možné ho použiť na 

dokazovanie a z merania vyvodzovať napr. pracovno-právne dôsledky. 

 

2. Po tom, čo ste pili alkohol, počkajte pred použitím detektora najmenej 30 minút. Budete mať istotu, že vzorka alkoholu je 

odobraná iba z vašich pľúc a nie zo zbytkov alkoholu vo vašich ústach, čo môže mať za následok vyššie namerané hodnoty. 

 

3. Senzor detektora je veľmi citlivý, nepoužívajte detektor bezprostredne po fajčení alebo pití alkoholu! Počkajte vždy aspoň dve 

minúty. Dym z fajčenia alebo alkohol môžu zničiť senzor detektora. Nepoužívajte detektor v silnom vetre, ani v miestnosti so 

silne znečisteným vzduchom. Nenalievajte žiadnu tekutinu do detektora, mohlo by dôjsť ku zničeniu senzora. 

 

4. Všeobecne platí, že senzory na detekciu alkoholu ovplyvňuje teplota okolia a vlhkosť vzduchu. Preto sa môžu vyskytnúť 

nepresnosti v meraní. Tolerancia je okolo 10%. V prípade,že ste požili veľmi malé množstvo alkoholu ( koncentrácia je pod 0,10 ) 

detektor nameria hodnotu 0,00‰. 

5. Nevystavujte detektor extrémnym klimatickým vplyvom. Prevádzková teplota je +10 - +40°C. 

6. Pokiaľ sa na displeji zobrazí nápis „CAL“, vymeňte senzor alebo zašlite prístroj dovozcovi na kalibráciu. 
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Výmena batérie: 

Batériu vymieňajte, keď sa na displeji zobrazí nápis „bat“. Kryt priestoru pre batérie je na spodnej strane prístroja. Vkladajte 

vždy len nové alkalické tužkové batérie 1,5V AA.Podľa polarizačných znamienok + a - sa uistite, že ste ich vložili 

správne. 

 

Špecifikácia: 

Rozsahmerania  0,0 – 4,0 promile    

Rozmery   105 x 50 x 18 mm    

Hmotnosť   100 gramov     

Batéria   2 x 1,5V AA alkalická    

Senzor   Semiconductor oxide sensor    

Doba prípravy na meranie menej ako 1 minúta    

Čas reakcie  2 – 4 s.     

Prevádzková teplota  +10 až +40 °C    

Presnosť   10% aktívny režim    

Životnosť batérie:  100 – 200 meraní    

Kalibrácia:                                        doporučuje sa pri bežnom používaní po 6 mesiacoch. Kalibráciu vykonáva dovozca testera.  

Certifikát:   CE      

Záruka:   2 roky   

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 detektora 

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 

spolu s Vašimi fakturačnými údajmi a telefónnym číslom! 


