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Návod na používanie 

 
Dôležité upozornenia 

 
A> Po požití alkoholu dodržte minimálne 15-minútový interval pred použitím 

testera. Zvyšok alkoholu v ústach môže spôsobiť nameranie 
nesprávnych hodnôt. Nesprávne meranie môžu spôsobiť aj aromatické 
nápoje, ústna voda, lieky a kvapky, ako aj zvyšky po zvracaní. Dĺžku 
tohoto intervalu nie je možné skrátiť ani vypláchnutím úst vodou alebo 
nealkoholickým nápojom. 

 
B> Niektoré jedlá alebo dokonca nealkoholické nápoje môžu obsahovať 

malé množstvá alkoholu, ktoré môžu ovplyvniť výsledky merania. 
Takémuto ovplyvneniu výsledkov môžete zabrániť dodržaním minimálne 
20-minútového intervalu medzi požitím akéhokoľvek jedla alebo nápoja a 
použitím prístroja. Vypitie pohára vody tesne pred testovaním môže  
zriediť sliny, schladiť ústnu dutinu a spôsobiť tak nižšie namerané 
hodnoty koncentrácie alkoholu v dychu. Po fajčení je pred testovaním 
potrebné dodržať interval minimálne 2 minút. 

 



 

Návod na obsluhu prístroja 

 

A> Vložte do prístroja 2 ks AAA alkalických batérií. 
 

B> Zapnite prístroj stlačením a podržaním tlačidla na minimálne 2 sekundy. 
 

C> Na displeji sa na 2 sekundy zobrazí počet vykonaných meraní po 
poslednej kalibrácii prístroja. Nový prístroj má bežne okolo 10 
uskutočnených meraní, čo je spôsobené testovaním prístroja po jeho 
prvotnej kalibrácii.   

 Ak chcete zobraziť výsledok posledného merania, stlačte tlačidlo ešte raz 
počas zobrazovania počtu uskutočnených meraní. 

 
D> Po zobrazení počtu meraní sa na displeji zobrazí nápis “BLOW” spolu s 

blikajúcou číslicou 0, čo znamená, že prístroj je pripravený na meranie. 
Zhlboka sa nadýchnite a plynule fúkajte do prístroja zo vzdialenosti max. 
2 cm počas 5 sekúnd. Počas fúkania prístroj pípa. Po úspešnom 
odobraní dostatočnej vzorky dychu a jej vyhodnotení sa na displeji 
zobrazí výsledok merania. Ak do prístroja nefúknete počas 2 minút, 
automaticky sa vypne. 

 Na zabezpečenie vyššej presnosti merania môžete použiť náustok, ktorý 
usmerní prúd vzduchu presne na senzor. 

 
E> Ak chcete vykonať pasívny test (napríklad na otestovanie obsahu 

alkoholu v nápoji), umiestnite prístroj bez náustku do blízkosti testovanej 
vzorky a stlačte tlačidlo, keď je zobrazený nápis “BLOW”. 
 

F> Na vykonanie ďalšieho testu stlačte opätovne tlačidlo. Ak chcete ihneď 
po vykonaní testu s pozitívnym výsledkom uskutočniť ďalší test, urobte 
medzi meraniami pasívny test s čistým vzduchom. Zabezpečíte tak 
odstránenie akýchkoľvek zvyškov alkoholu zo senzora. 
 

G> Pre vypnutie prístroja stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy. Ak prístroj 
nevypnete, vypne sa po testovaní automaticky po uplynutí 1 minúty. 


