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1. Horní otvor

9. světlo “Čekat”

Zákazník použije slámku a rovnoměrně foukne
do přístroje. Čas měření trvá 3 sekundy.

10. světlo “Fouknout”

2. Mincovník

11. světlo “Konec”

Umístěn na pravé straně přístroje. Přístroj akceptuje pouze určité mince.
Ostatní nepřijme a vrátí je zpět.

12. Displej koncentrace alkoholu
Panel displeje ukáže výsledek testu, obsah alkoholu v krvi (promile).

3. Panel displeje
13. světlo “Dobré”
4. Box na slámky

Vyhodnocený test Vám podá informaci, jestli jste schopni řídit.

Místo, ve kterém jsou slámky umístěny. Nachází se ve spodní části

Výsledek menší než 0,2 promile je indikován světlem 13.

přístroje. Slámky by měly být při měření použity.
14. světlo “Varování”
5. Ventilátor

Promile v rozmezí 0.2 - 0.5 je indikován světlem 14.

6. Otvor ze kterého mluví hlas průvodce

15. světlo “Nebezpečí”
Promile vyšší než 0,5 je indikován světlem 15. Všechny výsledky

7. Elektrická zástrčka

budou vyhodnoceny hlasovým průvodcem.

8. světlo “Připraveno”
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AL-3500
Manipulace a opatření


Manipulace

Krok 1. Vhoďte minci do mincovníku, uslyšíte následující zprávu: “

“ Zařízení odpočítává 10 vteřin. Během těchto 10 ti
vteřin musíte fouknout do slámky”. Mince Vám
nebude vrácena. Prosím proveďte měření do 10 vteřin
dokud zařízení odpočítává do “O”.

Děkuji. Vezměte slámku a počkejte dokud se na počítadle neobjeví
nuly.

 Opatření

Krok 2. Poté, co jste si vzali slámku, foukněte do ní, když uslyšíte

Prvně, během měření, jakýkoliv alkohol ve vašich ústech může zvýšit

následující pokyn:“ Vložte slámku do horního otvoru přístroje a

hodnotu alkoholu v krvi. Odstraňte ho před měřením. Nejvhodnější

foukejte rovnoměrně, dokud se neozve pípnutí. Když budete foukat déle

měření je asi 30 minut po požití alkoholu.

než 3 vteřiny, bude tento pokyn pokračovat a měření bude dokončeno.
“Tři, dva, jedna, bim-bam. Měření skončilo.” Jestliže přestanete foukat

Poté, když foukáte do slámky, některé nevhodné tekutiny mohou

nebo nebudete foukat dost silně, uslyšíte následující zprávu: “ Zařízení

přístroj poškodit. Proto, mějte prosím na paměti, že foukání jiných

nemůže vzorek rozpoznat, počkejte několik vteřin a potom opakujte

tekutin nebo materiálů do slámky může zničit senzor přístroje.

měření.” a přístroj Vás uvede znovu do stavu čekání. Tento proces se
bude opakovat tolikrát, dokud vzorek nebude správně rozpoznán.

Za další, cigaretový kouř může také zničit senzor. Počkejte alespoň
minutu po kouření a poté proveďte měření.

Krok 3. Jestliže bylo měření úspěšně provedeno, obsah alkoholu v krvi
bude znázorněn na panelu displeje.
Toto zařízení je velmi snadné na údržbu a jednotlivé operace prováděné
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kýmkoliv na tomto přístroji nepotřebují žádné zvláštní dovednosti.

nastaven na 1 minci za test.

Bzučák, Zvuk zapnut/vypnut a Nízká & Vysoká
úroveň nastavení

1. Vstup do módu nastavení: Otevřete přístroj a na levé části
elektrického obvodu uvidíte 3 tlačítka. Stiskněte 2 tlačítka s
nápisem “set 1” a “set2” ve stejnou dobu, podržte je na 2 vteřiny
a pusťte je. To změní původní stav do módu nastavení. Pro
vrácení do předcházejícího stavu zopakujte celý postup. Mód
nastavení Vám dovolí pracovat na jakékoliv údržbě přístroje. Je
možné změnit funkce přístroje jen stisknutím těchto dvou
tlačítek.
1.

Jestliže chcete znát přesný počet provedených testů, stiskněte
tlačítko 1 a panel displeje ukáže počet provedených měření.

2.

2. “bu2” (bzučák)

Stisknutím tlačítka 1 na 2 vteřiny se počet vynuluje. Počkejte

Zvuk bzučáku můžete zapnout nebo vypnout použitím tlačítka

chvíli než toto přístroj provede.

‘On’nebo‘Off’

Když chcete nastavit počet mincí pro každý test, stiskněte
tlačítko 2 na 2 vteřiny. Na panelu displeje se objeví “CO” a
znovu stiskněte tlačítko 2. Je možné použít 1-10 mincí na
jeden test. Jestliže je počet mincí zadán na 2, znamená to, že
přístroj bude požadovat 2 mince. Předem daný počet mincí byl

3. “Snd” (zvuk)
Můžete si zvolit jestli chcete nebo nechcete hlasový návod
přehrát stisknutím tlačítka ‘On’ nebo ‘Off’.
4. “Lo” (bezpečná úroveň)
Nacházet se pod touto úrovní znamená, že můžete řídit. Původní
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číslo bylo nastaveno jako “L.02” v případě %BAC.

e.

Výměna je provedena.

5. “Hi” (nebezpečná úroveň)
Nacházet se nad touto úrovní, legálně povoleným limitem
znamená, že byste neměli řídit. Původní číslo bylo nastaveno
jako “H.05” v případě %BAC
Přístroj je vybaven různými upozorňujícími funkcemi pro snadný
zákazníkův servis: ‘Er#’ na okně , chybová hlášení. Potíže které
mohou nastat jsou vypsány v následující tabulce:
Er#
Potíže s částmi Kontaktujte dovozce zařízení.
přístroje
SEn
Senzor
1. Zkontrolujte jestli je senzor
alkoholu
umístěn na správném místě panelu.
2.Jestliže chybové hlášení přetrvává
vyměňte senzor.
3
Chyba
Jestliže je mince vhozena do
mincovníku
mincovníku a nepropadne, objeví se
Er3.Stiskněte tlačítko pod
mincovníkem nebo zkontrolujte
mincovník uvnitř.

*. Výměna senzoru
Jestliže máte potíže se senzorem, měli byste ho vyměnit za
nový, který poskytuje výrobce. Při výměně senzoru postupujte
následovně.
a.

Vypněte přístroj.(velmi důležité!)

b.

Otevřete přístroj a vyjměte panel senzoru z elektrického
obvodu.

c.

Vyměňte jej za nový.

d.

Zapněte přístroj a ověřte tím, jestli jste senzor správně
vyměnili.

Poruchy a závady
1.

Zastrčili jste přístroj do zásuvky, ale nereaguje.
Ujistěte se, jestli je šňůra dobře připojena k adaptéru.
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2.

Vhodili jste minci, ale přístroj nereaguje.

Přístroj ukáže hodnotu výsledku měření asi na 10 vteřin. Proto, abyste
se vrátili zpět do znovuobnovovacího stavu, alkohol, který byl do

Prvně se ujistěte, zda jste vhodili správnou minci. Přístroj

přístroje vdechnut, musí být kompletně odstraněn. Množství alkoholu

akceptuje pouze specifické druhy, ostatní nepřijímá.

vzrůstá i během doby kdy by se měl alkohol z přístroje odstraňovat.
Většinou tento problém překračuje dobu jedné minuty. Pokud se tak

Poté, zkontrolujte 'Co' tlačítkem 2. Ujistěte se počtem mincí

stane, je pravděpodobně zničený senzor. Kontaktujte prosím vašeho

nastavených na okně displeje. Jak už bylo vysvětleno, přístroj bude

dodavatele.

fungovat pouze podle nastavení počtu mincí.

Záruka se nevztahuje na:
3.

Není hlasový průvodce nebo zvuk bzučáku.
Volba hlasu průvodce a zvuk bzučáku je možné nastavit. Jak už
bylo vysvětleno, dá se nastavit v módu nastavení.

4.

Foukáte, ale přístroj nevykazuje žádnou odezvu.
Prvně zkontrolujte, jestli se na panelu displeje objevuje “SEn”.

Čidlo detektoru
závady zaviněné neodborným zacházením
použití nesprávného příslušenství
zásah nepovolané osoby
přirozené opotřebení vnějších povrchů
Při uplatňování nároku na záruční opravu je nutno předložit
Záruční list.

Jestli ano, tak je problém v přístroji. Musíte podniknout kroky
podle chybového hlášení, jak už bylo vysvětleno.
5.

Po měření se přístroj nevrátí zpátky do tzv.
znovuobnovovacího stavu.
6/6

Dovozce: V – NET s.r.o., Šumice 139, 687 31,
IČO: 26966034, DIČ: CZ26966034, Tel: 572 639 076, www.promile.cz

