Jednotlivé části detektoru:
1. vstup vzduchu při foukání bez náustku. Při foukání s
náustkem použijte přiložený nástavec.
2. displej
3. signalizace slabé baterie
4. tlačítko zapnutí ( POWER )

Detekce alkoholu
1.

2.

3.
4.

Stiskněte tlačítko „POWER“. Detektor se s pípnutím zapne a na
displeji se zobrazí počet provedených měření od poslední kalibrace.
Počítadlo zobrazuje hodnoty do 99. Pak se začnou odpočítávat číslice
k nule. Během této doby se zahřívá senzor detektoru a přístroj se
připravuje k činnosti. Tento proces trvá asi 20 sekund.
Jakmile skončí odpočítávání, na displeji se zobrazí „START“ a
detektor bude krátce pípat, je tento připraven k testu. Nyní foukejte
rovnoměrně do detektoru po dobu alespoň 3 sekund dokud neuslyšíte
přerušované pípnutí.
Výsledek testu je po chvíli zobrazen na displeji po dobu asi 15
sekund, poté se detektor vypne.
Pokud detektor během 2 minut opět zapnete, pak bude odpočítávat
jen po dobu asi 10 sekund. Dále postupujte dle bodů 1 – 3.

Vysvětlivky:
Pokud se na displeji zobrazí symbol baterie, je nutné baterie vyměnit.
Používejte pouze alkalické baterie.
„FL“ (Flow Error) – do detektoru jste foukali nerovnoměrně a měření je
nutné opakovat.
„Er“ (Time Out) – měření není provedeno do 20 sekund, detektor se
vypne.

„CA“ (Calibration) – detektor je nutné zkalibrovat. Zašlete detektor
prodejci, případně servisu dovozce.
Důležitá upozornění
1. Počkejte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu před používáním
detektoru alkoholu. Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán
pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což
může mít za následek vyšší naměřené hodnoty.
2. Čidlo v detektoru je vysoce citlivé, nepoužívejte detektor bezprostředně po kouření nebo pití alkoholu. Počkejte alespoň dvě minuty.
Kouř nebo alkohol může zničit čidlo detektoru. Nepoužívejte
detektor v silném větru nebo v místnosti se silně znečištěným
vzduchem (kouř, alkohol). Nelijte ani nijak nevpravujte žádnou
tekutinu do detektoru, můžete zničit čidlo detektoru.
3. Všeobecně snímače alkoholu ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu.
Proto se můžou vyskytnout mírné nepřesnosti měření. Nevystavujte
detektor extrémním teplotním a klimatickým vlivům.
4. Pokud jste detektor delší dobu nepoužili, můžou být první tři měření
nepřesná.
Specifikace
Rozměry:
Hmotnost:
Typ senzoru:
Čas přípravy k měření:
Čas reakce:
Doba regenerace:
Baterie:
Rozsah měření:
Provozní teplota:
Přesnost:

34 x 103 x 25 mm
57g
polovodičové čidlo
20 sek
5 sek
20 sek
2 x 1,5V AAA alkalická
0,00 – 4,00 promile
+10 - +40°C
+/- 10% s náustkem, 15% bez náustku

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kalibrace detektoru se doporučuje po 6 měsících.
Kalibraci provádí dovozce detektoru.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZÁRUKA
Výrobní číslo:

Záruční doba:

Datum prodeje:
Razítko a podpis prodejce:

Záruka platí pouze pro kupujícího, není možné ji postoupit třetí osobě.
Vztahuje se pouze na zboží již zaplacené.
Záruka se nevztahuje na:
⇒ nutnost pravidelně kalibrovat detektor
⇒ závady zaviněné neodborným zacházením
⇒ zásah nepovolané osoby
⇒ přirozené opotřebení vnějších povrchů
⇒ přirozené opotřebení čidla detektoru
Místo uplatnění reklamace
Kupující je povinen uplatnit reklamaci doručením zboží prodejci, případně
servisu dovozce. Zároveň je třeba uvést o jakou vadu se jedná a jak se
projevuje.
Dovozce:
V – NET s.r.o.
Šumice 139
687 31 Šumice
tel.: 572 639 076, fax: 572 632 737
IČO: 26966034, DIČ: CZ26966034
www.promile.cz

