
SK: Popis prístroja:  

 

 

1. Naustok (vymeniteľný), 2. Otvor reproduktora, 3. Vypínač 
4. Oddiel batérií, 5. LCD displej, 6. Oddiel pre uloženie náustku 
 
 
Vysvetlenie pojmov 
BAC: Blood Alcohol Concentration - Koncentrácia alkoholu v krvi 
BrAC: Breath Alcohol Concentration – Koncentrácia alkoholu v dychu 
0,03 % BAC- znamená, že v každých 100 ml krvi je 0,03 g alkoholu 
0,30 ‰ BAC – znamená, že v každých 1000 ml krvi je 0,30 g alkoholu 
 
Vlastnosti 
1. Testovanie na alkohol v ‰ 
2. Tri typy merných jednotiek (%BAC/ ‰BAC/ mg/l) 
3. Zabudovaný náustok, náustok je možné vymeniť 
4. Náustky je možné inštalovať na obidve strany testeru 
5. Modré posvietenie LCD displeja 
6. Ľahký, štýlový design, patentovaný výrobok 
7. Zvuková signalizácia 
8. Automatická kalibrácia pri zlyhaní senzora 
9. Úspornosť a nízka spotreba energie 
 
Vloženie batérií 
1. Otvorte zadný kryt. 
2. Vložte 3 alkalické batérie (AAA) podľa schémy polarity. 
3. Zatvorte zadný kryt. 
 
 
Používanie alkohol testeru 
Zohrievanie 

1. Stisnite tlačidlo vypínača na dobu jednej sekundy, po zaznení  
    zvukového signálu („cvaknutie“) sa rozsvieti displej prístroja. 
2. Zobrazí sa hlásenie „Warm up“ (Zohrievanie) a v režime  
    zohrievania bude zahájený odpočet od 15 do 00. 
 
 
Poznámka 
Na povrchu testeru sa často vyskytuje množstvo usadených nečistôt. 
Preto po prvom vybalení prístroja z obalu, alebo dlhšej dobe, po ktorú  
ste prístroj nepoužívali, venujte čas vyčisteniu a zohriatiu senzorov.  
Ak je to možné, stisnite niekoľkokrát po sebe tlačidlo vypínača. 
 



 
Testovanie 
1. Po úspešnom zohriati prístroja sa na displeji zobrazí symbol 
    „Blow“ (Dýchať). V režime testovania opäť prebehne odpočet  
    od 10 do 00. 
2. Vložte náustok do úst a dýchajte doňho po dobu 3 – 5 sekúnd. 
    Intenzita dýchania by mala byť celkom normálna. 
3. Po zaznení zvukového signálu (cvaknutie) prestaňte dýchať.  
    Výsledky sa zobrazia na displeji prístroja. 
4. Odporúčame, aby užívatelia začali dýchať do náustka vo chvíli, 
    kedy je stav odpočtu medzi 09 sekundami a 06 sekundami tak, 
    aby tester mal dostatok času absorbovať váš dych. 
5. Automatická kalibrácia senzoru: Pri načítaní základných  
    funkcií kontroluje tester funkčnosť senzoru. Ak sa vyskytnú  
    akékoľvek abnormality, tester ich automaticky opraví (čo trvá 
    asi 10 sekúnd). Ak tieto abnormality nie je možné odstrániť, 
    zobrazí sa na displeji hlásenie „ER“ (chyba). Užívateľ musí 
    tester tri razy po sebe vypnúť a opäť zapnúť, aby bola obnovená 
    normálna funkčnosť prístroja. 
 
Zisťovanie výsledkov 
1. Ak displej ukazuje viacej, ako 0,050 % BAC alebo 0,500 ‰ BAC 

    alebo 0,250mg/L (BrAC), vydá tester varovný zvukový signál. 

2. Zmena jednotiek: v režime zobrazenia výsledkov podržte 

    tlačidlo vypínača a zmeňte jednotky vyjadrenia výsledkov (% 

    BAC / ‰ BAC / mg/l). Posledné zobrazené jednotky budú 

    použité pre ďalšie meranie. 

 

 

Automatické vypnutie 

Výsledky testu sa na displeji zobrazia na 20 sekúnd a napokon sa 

tester automaticky vypne. 

 

 

Výmena náustku 

Vyberte náustok z oddielu pre uloženie náustku na zadnej strane 

prístroja a primontujte ho podľa vlastnej potreby na pravú alebo 

ľavú stranu prístroja.  

 

 

Výmena batérií 

Ak displej bliká, znamená to nízky stav batérií. Vymeňte alkalické 

batérie.  

 

 

Špecifikácie 

Senzor: vysoko presný polovodičový alkoholový senzor 

Rozsah merania: 0,000-0,199% BAC, 0,000-1,990‰ BAC, 

0,000-0,990mg/L (BrAC) 

Medzná hranica: 0,050% BAC, 0,500‰ BAC, 0,250mg/l (BrAC) 

Presnosť: ± 0,010% BAC, ± 0,100‰ BAC, ± 0,050mg/l 

Doba reakcie: < 5s, doba zohriatia: < 20s 

Prevádzkové napätie: 3 alkalické batérie č.7 

Prevádzkový prúd: ≤120mA 

Prevádzkové prostredie: - 10 °C – 50 °C 

Displej: podsvietený 3-ciferný LCD displej  



CZ: Popis přístroje 

 

 

 

1. náustek (vyměnitelný), 2. Otvor reproduktoru, 3. Vypínač 
2. Oddíl baterií, 5. LCD displej, 6. Oddíl pro uložení náustku 
 
 
Vysvětlení pojmů 
BAC: Blood Alcohol Concentration - Koncentrace alkoholu v krvi 
Brace: Breath Alcohol Concentration - Koncentrace alkoholu v dechu 
0,03% BAC- znamená, že v každých 100 ml krve je 0,03 g alkoholu 
0,30 ‰ BAC - znamená, že v každých 1000 ml krve je 0,30 g alkoholu 
 
Vlastnosti 
1. Testování na alkohol v ‰ 
2. Tři typy měrných jednotek (% BAC / ‰ BAC / mg / l) 
3. Zabudovaný náustek, náustek je možné vyměnit 
4. Hubičky lze instalovat na obě strany testeru 
5. Modré posvícení LCD displeje 
6. Lehký, stylový design, patentovaný výrobek 
7. Zvuková signalizace 
8. Automatická kalibrace při selhání senzoru 
9. Úspornost a nízká spotřeba energie 
 
Vložení baterií 
1. Otevřete zadní kryt. 
2. Vložte 3 alkalické baterie (AAA) podle schématu polarity. 
3. Zavřete zadní kryt. 
 
 
Používání alkohol testeru 
Ohřívání 
1. Stiskněte tlačítko vypínače na dobu jedné sekundy, po zaznění 
    zvukového signálu ("cvaknutí") se rozsvítí displej přístroje. 
2. žebrat se hlášení "Warm up" (Ohřívání) av režimu 
    ohřevu bude zahájen odpočet od 15 do 00. 
 
 
Poznámka 
Na povrchu testeru se často vyskytuje množství usazených nečistot. 
Proto po prvním vybalení přístroje z obalu, nebo delší době, po kterou 
jste přístroj nepoužívali, věnujte čas vyčištění a zahřátí senzorů. 



Pokud je to možné, stiskněte několikrát po sobě tlačítko vypínače. 
 
 
Testování 
1. Po úspěšném ohřátí přístroje se na displeji zobrazí symbol 
    "Blow" (Dýchat). V režimu testování opět proběhne odpočet 
    od 10 do 00. 
2. Vložte náustek do úst a dýchejte do něj po dobu 3 - 5 sekund. 
    Intenzita dýchání by měla být zcela normální. 
3. Po zaznění zvukového signálu (cvaknutí) přestaňte dýchat. 
    Výsledky se zobrazí na displeji přístroje. 
4. Doporučujeme, aby uživatelé začali dýchat do náustku ve chvíli, 
    kdy je stav odpočtu mezi 09 sekundami a 06 sekundami tak, 
    aby tester měl dostatek času absorbovat váš dech. 
5. Automatická kalibrace senzoru: Při načítání základních 
    funkcí kontroluje tester funkčnost senzoru. Pokud se vyskytnou 
    jakékoliv abnormality, tester je automaticky opraví (což trvá 
    asi 10 sekund). Pokud tyto abnormality nelze odstranit, 
    zobrazí se na displeji hlášení "ER" (chyba). Uživatel musí 
    tester třikrát po sobě vypnout a znovu zapnout, aby byla obnovena 
    normální funkčnost přístroje. 
 
Zjišťování výsledků 
1. Pokud displej ukazuje více, než 0,050% BAC nebo 0,500 ‰ BAC 
    nebo 0,250mg / L (Brac), vydá tester varovný zvukový signál. 
2. Změna jednotek: v režimu zobrazení výsledků podržte 
    tlačítko vypínače a změňte jednotky vyjádření výsledků (% 
    BAC / ‰ BAC / mg / l). Poslední zobrazené jednotky budou 
    použity pro další měření. 
 
Automatické vypnutí 
Výsledky testu se na displeji zobrazí na 20 sekund a nakonec se 
tester automaticky vypne. 
 
Výměna náustku 
Vyjměte náustek z oddílu pro uložení náustku na zadní straně 
přístroje a namontujte ho podle vlastní potřeby na pravou nebo 
levou stranu přístroje. 
 
Výměna baterií 
Pokud displej bliká, znamená to nízký stav baterií. Vyměňte alkalické 
baterie. 
 
Specifikace 
Senzor: vysoce přesný polovodičový alkoholový senzor 
Rozsah měření: 0,000-0,199% BAC, 0,000-1,990 ‰ BAC, 
0,000-0,990mg / L (Brač) 
Mezní hranice: 0,050% BAC, 0,500 ‰ BAC, 0,250mg / l (Brač) 
Přesnost: ± 0,010% BAC, ± 0,100 ‰ BAC, ± 0,050mg / l 
Doba reakce: <5s, doba ohřívání: <20s 
Provozní napětí: 3 alkalické baterie č.7 
Provozní proud: ≤120mA 
Provozní prostředí: - 10 ° C - 50 ° C 
Displej: podsvícený 3-ciferný LCD displej   



Upozornenie 
1. Testovanie robte aspoň 20 minút po konzumácii. 20 minút je 
    doba nutná pre vstrebanie alkoholu z tráviacich orgánov do 
    krvného obehu. Ak testovanie urobíte ihneď po konzumácii,  
    bude zobrazený výsledok merania zodpovedať iba koncentrácii  
    alkoholu vo vašich ústach, nie však v krvi. 
2. Pre dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov robte jednotlivé  
    testovania v rozmedzí aspoň 3 minút. 
3. Tester nečistite pomocou chemikálií alebo kvapalín 
    obsahujúcich korozívne zložky. Zabráňte prieniku kvapalín do 
    trubičky zariadenia. 
4. Ak sa tester nachádza v prostredí s vysokou koncentráciou 
    plynných látok, nebudú výsledky merania presné. 
5. Ak robíte testovanie pri nízkom stave batérií, môžu sa 
    namerané výsledky od reálneho stavu líšiť. 
6. Nikdy neuchovávajte tester v prostredí, kde skladujete farby, 
    pesticídy, alkohol alebo v prostredí s korozívnými plynmi alebo 
    znečisteným ovzduším. 
7. Neodborné opravy prístroja vedú ku vzniku neodstrániteľných 
    defektov. 
8. Po dlhodobom používaní môže byť prístroj znečistený. Očistite  
    ho pomocou vlhkej tkaniny.  
 
 
Dodatok 
Normy ohľadne riadenia pod vplyvom alkoholu sa v rôznych 
krajinách líšia. Obecne platí, že ak je koncentrácia alkoholu 
v krvi vodiča rovná alebo vyššia, ako 20mg/100ml, ale nižšia, 
ako 50mg/100ml, ide o tolerovaný postup, a pri hodnote vyššej,   
ako 50mg/100ml, ide o priestupok. (V niektorých krajinách je 
priestupkom riadenie s koncentráciou rovnou alebo vyššou, ako 
80mg/100ml). 
Za normálnych podmienok platí, že ak urobíte testovanie ihneď 
po požití vína, budú výsledky veľmi vysoké. Ak však urobíte 
testovanie 20 až 30 minút po konzumácii, hodnota výsledku sa  
zníži, no bude viacej zodpovedať skutočnosti, pretože alkohol sa  
stihne vstrebať z tráviaceho systému do krvi. Aj keď je hranica 
 
20mg (alebo 0,02g) kritická pre posudzovanie priestupku,  
neznamená to, že je riadenie s koncentráciou alkoholu v krvi 
pri hodnote nižšej, ako 20mg(alebo 0,02g) bezpečné. Nech už je 
reakcia vášho organizmu na alkohol akákoľvek, je s ohľadom na  
vaše zdravie aj bezpečnosť ostatných vždy lepšie po konzumácii 
alkoholu neriadiť.  
Ak človek vypije 350ml piva alebo 25gramov bieleho vína (20ml), 
dosiahne koncentrácia alkoholu v krvi hodnoty 20mg/100ml. 
Keď sa konzumácia alkoholu zvýši na 1400ml (asi 3 x 500ml) 
piva alebo 75 gramov bieleho vína (80ml), dosiahne koncentrácia  
alkoholu v krvi hodnoty 80mg/100ml. Tieto údaje sa od skutočných 
výsledkov testov môžu líšiť, pretože schopnosť absorbovať 
alkohol je individuálna a na rovnaké množstvo alkoholu reagujú 
rôzne osoby inak. Výsledky testovania navyše nemusia byť celkom 
presné, ak neboli získané krvným testom. Preto musí dopravná 
polícia využívať pri zisťovaní priestupkov krvné testy. 
Vo správe Svetovej zdravotníckej organizácie sa hovorí: ak 
koncentrácia alkoholu v krvi vodiča dosiahne 80mg/100ml, a je tak 



na hranici dopravného priestupku, zvyšuje sa pravdepodobnosť 
nehody 2,5 razy v porovnaní so situáciou, kedy vodič alkohol nepil. Ak 
koncentrácia alkoholu v krvi vodiča dosiahne 100mg/100ml, zvyšuje 
sa pravdepodobnosť nehody 4,7 razy. Nebezpečenstvo dopravnej 
nehody je takto u vodiča, ktorý konzumoval aj malé množstvo alkoholu 
oveľa vyššie, ako u vodiča celkom triezveho. 
 
 
Prehlásenie 
Bez ohľadu na spôsob používania prístroja nepreberajú výrobca 
ani predajcovia žiadnu zodpovednosť za prípadné právne dôsledky 
riadenia pod vplyvom alkoholu. Príklady: riadenie motorového  
vozidla alebo používanie zariadenia vo výškach v opitosti. 
Každá osoba reaguje na alkohol inak. Výsledky testovania  
považujte iba za informatívne. Nepoužívajte ich ako jedinú  
informáciu pri posudzovaní spôsobilosti k riadeniu alebo iným 
činnostiam, ktorých môže konzumácia alkoholu negatívne 
ovplyvniť.  
  



CZ: Upozornění 
1. Testování provádějte alespoň 20 minut po konzumaci. 20 minut je 
    doba nutná pro vstřebání alkoholu z trávicích orgánů do 
    krevního oběhu. Pokud testování uděláte ihned po konzumaci, 
    bude zobrazen výsledek měření odpovídat pouze koncentraci 
    alkoholu ve vašich ústech, nikoli však v krvi. 
2. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků dělejte jednotlivé 
    testování v rozmezí alespoň 3 minut. 
3. Tester nečistěte pomocí chemikálií nebo kapalin 
    obsahujících korozivní složky. Zabraňte průniku kapalin do 
    trubičky zařízení. 
4. Pokud se tester nachází v prostředí s vysokou koncentrací 
    plynných látek, nebudou výsledky měření přesné. 
5. Pokud děláte testování při nízkém stavu baterií, mohou se 
    naměřené výsledky od reálného stavu lišit. 
6. Nikdy neuchovávejte tester v prostředí, kde skladujete barvy, 
    pesticidy, alkohol nebo v prostředí s korozivními plyny nebo 
    znečištěným ovzduším. 
7. Neodborné opravy přístroje vedou ke vzniku neodstranitelných 
    defektů. 
8. Po dlouhodobém používání může být přístroj znečištěný. Očistěte 
    ho pomocí vlhké tkaniny. 
 
 
Dodatek 
Normy ohledně řízení pod vlivem alkoholu se v různých 
zemích liší. Obecně platí, že pokud je koncentrace alkoholu 
v krvi řidiče rovna nebo vyšší, než 20mg / 100ml, ale nižší, 
jak 50mg / 100ml, jde o tolerován postup, a při hodnotě vyšší, 
jak 50mg / 100ml, jde o přestupek. (V některých zemích je 
přestupkem řízení s koncentrací rovnou nebo vyšší, než 
80mg / 100ml). 
Za normálních podmínek platí, že pokud uděláte testování ihned 
po požití vína, budou výsledky velmi vysoké. Pokud však uděláte 
testování 20 až 30 minut po konzumaci, hodnota výsledku se 
sníží, ale bude více odpovídat skutečnosti, protože alkohol se 
stihne vstřebat z trávicího systému do krve. I když je hranice 
 
20mg (nebo 0,02 g) kritická pro posuzování přestupku, 
neznamená to, že je řízení s koncentrací alkoholu v krvi 
při hodnotě nižší, než 20mg (nebo 0,02 g) bezpečné. Ať už je 
reakce vašeho organismu na alkohol jakákoli, je s ohledem na 
vaše zdraví i bezpečnost ostatních vždy lépe po konzumaci 
alkoholu neřídit. 
Pokud člověk vypije 350ml piva nebo 25gramov bílého vína (20ml), 
dosáhne koncentrace alkoholu v krvi hodnoty 20mg / 100ml. 
Když se konzumace alkoholu zvýší na 1400ml (asi 3 x 500ml) 
piva nebo 75 gramů bílého vína (80ml), dosáhne koncentrace 
alkoholu v krvi hodnoty 80mg / 100ml. Tyto údaje se od skutečných 
výsledků testů mohou lišit, protože schopnost absorbovat 
alkohol je individuální a na stejné množství alkoholu reagují 
různé osoby jinak. Výsledky testování navíc nemusí být celkem 
přesné, pokud nebyly získány krevním testem. Proto musí dopravní 
policie využívat při zjišťování přestupků krevní testy. 
Ve zprávě Světové zdravotnické organizace se říká: jestliže 
koncentrace alkoholu v krvi řidiče dosáhne 80mg / 100ml, a je tak 



na hranici dopravního přestupku, zvyšuje se pravděpodobnost 
nehody 2,5 razy v porovnání se situací, kdy řidič alkohol nepil. Pokud 
koncentrace alkoholu v krvi řidiče dosáhne 100mg / 100ml, zvyšuje 
se pravděpodobnost nehody 4,7 razy. Nebezpečí dopravní 
nehody je takto u řidiče, který konzumoval i malé množství alkoholu 
mnohem vyšší, než u řidiče zcela střízlivého. 
 
 
Prohlášení 
Bez ohledu na způsob používání přístroje nepřebírají výrobce 
ani prodejci žádnou zodpovědnost za případné právní důsledky 
řízení pod vlivem alkoholu. Příklady: řízení motorového 
vozidla nebo používání zařízení ve výškách v opilosti. 
Každá osoba reaguje na alkohol jinak. Výsledky testování 
považujte pouze za informativní. Nepoužívejte je jako jedinou 
informaci při posuzování způsobilosti k řízení nebo jiným 
činnostem, kterých může konzumace alkoholu negativně 
ovlivnit. 



HU: Termékleírás: 

 

1. Szájilleszték (cserélhető), 2. Hangszóró, 3. Bekapcsoló 

4.Elemek, 5. LCD kijelző, 6. A szájilleszték tárhelye 

Kifejezések magyarázata: 

BAC: Blood Alcohol Concentration - vér alkoholkoncentrátuma 

BrAC: Breath Alcohol Concentration – lehellet alkoholkoncentrátuma 

0,03% BAC – 100 ml vérben 0,03g az alkoholtartalom 

0,30‰ BAC – 1000 ml vérben 0,30g az alkoholtartalom 

Tulajdonságok: 

1. Alkoholvizsgálat ‰-ban 

2. Lehetőség 3 féle egységben mérni (%BAC, ‰BAC, mg/l) 

3. Beépített szájilleszték – cserélhető 

4. A szájillesztéket mindkét oldalra fel lehet szerelni 

5. Kijelző kék háttérvilágítású 

6. Könnyű, dizájnos, szabadalmazott termék 

7. Hangjelzés 

8. Hiba esetén automatikus kalibráció  

9. Takarékos energiafogyasztás 

Az elemek behelyezése: 

1. Nyissa fel a hátsó fedőlemezt 

2. A polaritásnak megfelelően tegyen be 3 alkalikus elemet (AAA)  

3. Csukja be a hátső fedőlemezt 

Az alkoholteszter használata: 

Bemelegítés 

1. Nyomja meg a bekapcsoló gombot 1 másodpercre. A hangjelzést követően 

    a kijelző kivilágosodik. 

2. A kijelzőn megjelenik a „Warm up“ kifejezés (melegítés), ezalatt 

    15-től visszaszámol 0-ig 

Megjegyzés: 

Az alkoholteszter felületén gyakran előfordulhat szennyeződés. Ezért az első 

kicsomagolásnál és ha hosszabb ideig volt használaton kívül, ajánlott kitakarítani és  

felmelegíteni. Ha lehetséges többször egymás után nyomja meg a bekapcsoló gombot. 

 

 



Tesztelés: 

1. Sikeres bemelegítés után a kijelzőn megjelenik a „Blow“ szó (fújni). Ezalatt 

    Visszaszámol  10-től 0-ig. 

2. Vegye a szájába az illesztéket és lélegezzen bele 3-5 másodpercig. 

    A légzés intenzitásának átlagosnak kellene lennie. 

3. A hangjelzés megszólalása után fejezze be az illesztékbe történő légzést. 

    Az eredmény megjelenik a kijelzőn. 

4. Ajánljuk, hogy a szájillesztékbe akkor lélegezzen amikor a számláló 9 és 

    6 másodperc között van, így a teszternek marad elég ideje feldolgoznia a lélegzetét. 

5. A készülék automatikus kalibrációja: Az alap funkciók betöltése után a készülék  

    ellenőrzi a szenzort. Ha valamilyen hiba lép fel a teszter automatikusan megjavítja magát 

    (ami 10 másodpercig tart). Ha a hibát nem képes eltávolítani, a kijelzőn „ER“ (hiba)  

    jelenik meg. A felhasználónak háromszor kell ki-be kapcsolnia, hogy a teszter helyreálljon. 

A teszt kiértékelése: 

1. Ha a teszter több mint 0,050% BAC-ot, vagy 0,500‰ BAC-ot, vagy 0,250mg/L (BrAC)-ot 

    mutat, akkor jelző sípszót hallat. 

2. Egységválasztás: Eredményjelző állapotban tartsa a bekapcsológombot és válassza ki a kívánt 

egységet (BAC / ‰ BAC / mg/l). 

Automatikus kikapcsolás 

Az eredményt 20 másodpercig jelzi ki a készülék. Ez idő elteltével a teszter automatikusan  

kikapcsol. 

A szájilleszték cseréje: 

Vegye ki az illesztéket a tároló helyéről (készülék hátsó felén) és illessze a jobb vagy a bal 

oldalára igénytől függően. 

Elemcsere 

Ha a kijelző villog, kérjük cserélje ki az elemeket. 

Specifikáció: 

Szenzor: nagy pontosságú félvezető alkohol szenzor 

Méréstartomány: 0,000-0,199% BAC, 0,000-1,990‰BAC, 

      0,000-0,990mg/L (BrAC) 

Alsó mérés határ: 0,050% BAC, 0,500‰ BAC, 0,250mg/l (BrAC) 

Pontosság: ±0,010%BAC, ±0,100‰ BAC, ± 0,050mg/l 

Reakció idő: < 5s, Bemelegedési idő <20s 

Működési feszültség: 3 alkalikus elem 

Működési áram: ≤120mA 

Működési hőmérséklet: -10 - 50°C 

Kijelző: 3 számlapú megvilágított LCD kijelző 

  



Figyelmeztetés 

1. Legalább 20 percel a fogyasztás után teszteljen. 20 perc  

    szükséges arra, hogy az alkohol felszívódjon és bekerüljön a  

    vérkeringésbe. Ha egyből a fogyasztás után végez mérést az  

    eredmény a szájban lévő alkoholmennyiséget fogja mutatni a  

    vérben lévő helyett. 

2. A legpontosabb mérés érdekében legalább 3 perc különbséggel 

    ismételje a tesztet. 

3. Ne tisztítsa a készüléket vegyi anyagokkal, vagy korrozív  

    anyagokat tartalmazó folyadékkal. Akadályozza meg a készükékbe 

   történő folyadékbejutást. 

4. Magas gázkoncentrátumú helyen a mért adatok nem lesznek 

   pontosak. 

5. Az elemek alacsony töltöttségénél a mért adatoknak nem kell  

    megfelelniük a valóságnak. 

6. A tesztert ne tárolja festékekkel, peszticídekkel, alkohollal, korrozív 

    gázokkal, vagy szennyezett levegőben. 

7. Nem szakmai javítási kísérletek erősen rongálhatják a készüléket. 

8. Ha hosszú ideig volt használaton kívül a készülék bepiszkosodhat. 

    Vizes anyaggal ajánlott megtakarítani. 

Kiegészítés 

A vezetéssel kapcsolatos törvények országokként változóak. Átlagosan 

érvényes, hogy ha az alkoholkoncentráció a sofőr vérében egyenlő, 

vagy magasabb mint 20mg/100ml, de alacsonyabb mint 50mg/100ml 

az még a tolerancia határon belül van. 50mg/100ml értéknél magasabb 

már bizonyosan vétség. (Valamely országokban szabálysértés csak egyenlő, 

vagy magasabb mint 80mg/100ml értéknél értetendő). 

Átlagban értetendő, hogy ha bor fogyasztása után egyből tesztet hajtunk 

végre az eredmények nagyon magasak lesznek. Viszont ha a fogyasztástól 

mérve 20 – 30 percel később hajtunk végre tesztet, az érték alacsonyabb 

lesz és közelebb fog állni a valósághoz, mivel az alkohol ez idő alatt felszívódik 

a vérbe. Ha a szabály szerint 20mg(0,02g) alatt engedélyezett a vezetés, 

még nem biztosítja önt arról, hogy biztonságos is. Figyelemmel az ön 

egészségére és biztonságára még ha a teste jól is viseli az alkoholt 

tanácsosabb alkohol fogyasztása után nem ülni volán mögé. 

Az átlagosan 20mg/100ml véralkoholszintet elér, ha elfogyaszt 350ml sört,  

vagy 25gramm fehérbort (20ml). Átlagosan, ha az alkoholfogyasztás 

megemelkedik 1400ml-re (kb. 3x500ml) sör, vagy 75g fehérbor (80ml) 

a véralkoholszint eléri a 80mg/100ml. Ezek az értékek csak útmutatóként 

szolgálnak, a valós értékektől eltérhet! Az eredmények nem teljesen 

pontosak, ha nem vérteszt volt végrehajtva, ezért a forgalmi rendőrség 

szabálysértés esetén köteles vértesztet csináltatni. 

Az egészségügyi világszervezet kimondja: ha a sofőr véralkoholszintje 

eléri a 80mg/100ml-t és így a szabálysértés határára kerül a baleset 

lehetősége 2,5 szeresére növekedik ahhoz viszonyítva, ha a sofőr 

nem fogyasztott alkoholt. Ha a sofőr véralkoholszintje eléri a  

100mg/100ml a baleset lehetősége eléri a 4,7 szeresét józan 



sofőrhöz képest. Kevés alkoholfogyasztás mellett is sokkal  

nagyobb az esélye a balesetnek teljesen józan állapothoz képest. 

Nyilatkozat 

Használattól függetlenül a gyártó és az eladó nem vállal felelősséget  

alkoholfogyasztásnál történő vezetésnél. Példák: ittas állapotban történő 

autóvezetés, munkaeszközök használata magasságban. Minden személy 

máshogy reagál az alkoholra. Az eredmények csakis informatív jellegűek. 

Ne alkalmazza egyedüli megítélési támpontként döntéshozatalnál, hogy  

alkalmas-e gépjárművet vezetni,  vagy más cselekményt végezni amire 

rossz hatással lehet az alkoholfogyasztás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EN: Manual 

 

1. Mouthpiece (changeable), 2. Speaker, 3. Power button 

4. Batteries, 5. LCD display, 6. Mouthpiece holder 

Terms: 

BAC: Blood Alcohol Concentration 

BrAC: Breath Alcohol Concentration 

0,03% BAC – 100ml blood consist 0,03g alcohol 

0,30‰ BAC – 1000ml blood consist 0,30g alcohol 

Features: 
1. Test in ‰ 
2. 3 testing units (%BAC/ ‰BAC/ mg/l) 
3. Built-in mouthpiece, changeable 

4. The mouthpiece can be installed to both sides 

5. LCD display with blue backlight 

6. Light, Stylish design, Patent product 

7. Sound signal 

8. Automatic calibration in case of error 

9. Low energy consumption 

Installing batteries: 

1. Open the holder 

2. Put in 3 AAA batteries. Be sure that the polarities are correct. 

3. Close the holder 

 

Using the tester 

Warming: 

1. Press the button for 1s. After the sound signal the display 

lights up. 

2. “Warm up” shows on the screen. Through the warming mode  

it is counting down from 15 to 0. 

Note: 

The surface of the tester can be frequently dirty. To avoid errors please after the 

unboxing and after a long time without use clean up the tester and warm it up. If it is possible 

press few times the power button. 



 

 

Testing: 

1. When the warming up ends a “Blow” symbol appears on the display.  In test mode 

    the device countdown from 10 to 0. 

2. Put the mouthpiece into your mouth and breath into it for 3-5 seconds. 

    The breath intensity should be normal. 

3. Stop blowing after the sound signal. The result shows up on the display. 

4. Breathing into the mouthpiece is recommended between 9-6 seconds of countdown. 

5. Automatic calibration of the sensor: At the turning on device checks the functions and the  

    sensor. When the tester finds abnormalities automatically repairs them. (It takes 10 seconds). 

    If the repair fails an error message - “ER” will show up. If this happens you should 3 times turn on 

    and off the device. 

The results 

1. A sound signal will indicate that the result is above 0,050% BAC or 0,500‰ BAC or 0,250mg/l 

(BrAC). (It depends on the unit settings) 

2. Setting the unit: In the result mode hold the power button to set the unit (%BAC/ ‰BAC/ mg/l). 

Automatic turn off 

The result shows for 20 seconds. After this time the device automatically turns off. 

Changing  the mouthpiece 

Take out the mouthpiece from the holder and install it on one side. 

Changing the batteries 

The display is flashing when the batteries are low. Please change the batteries. 

Specification 
Sensor: high-precision semiconductor alcohol sensor 
Measuring range: 0.000-0.199% BAC, 0.000-1.990‰ BAC, 0.250mg/l (BrAC) 

Lower limit: 0,050% BAC, 0,500‰ BAC, 0,250mg/l (BrAC) 
Accuracy: : ± 0,010% BAC, ± 0,100‰ BAC, ± 0,050mg/l 
Reaction time: < 5s, warming up time < 20s 
Operating voltage: 3 alkaline batteries 
Operating current: ≤120mA 
Operating temperature: - 10 °C – 50 °C 
Display: 3 digit LCD display with backlight 
 
 
  



Warning 

1. You should make test 20 minutes after consumption. 20 minutes 

    are necessary to let the alcohol be absorbed and get into circulation. 

    If you are testing immediately after consumption, the result will show 

    the alcohol consistency in your mouth instead of your blood. 

2. If you need to repeat the test, wait until 3 minutes to get the most 

    accurate result. 

3. Don’t clean the device with chemicals and liquids consisting corrosive 

    ingredients. Don’t allow to get liquid into the device. 

4. The results can be false if you use it in places with high 

    concentration of gaseous substances. 

5. The results can be false if the batteries are low. 

6. Don’t store the device in one place with colors, pesticides, alcohol 

   or in corrosive gaseous environment or in environment with high  

   air pollution. 

7. Non-professional repair can lead to the irremovable defects. 

8. After long time without use please clean the device. It can be dirty. 

Addition 

The riding laws are variable country to country. At average the drivers  

tolerance of alcohol concentration in the blood is equal or higher than  

20mg/100ml, but lower than 50mg/100ml. Higher value than 50mg/100ml 

can be sanctioned. (In some countries this value is equal or higher than 

80mg/100ml). 

The results can be very high testing immediately after consumption of wine. 

Testing 20-30 minutes after consumption will give lower values, but they will be 

more realistic because the alcohol will be absorbed and get into circulation. 

In some countries the law allows to 20mg (0,02g) alcohol concentration in blood 

but this doesn’t mean driving is safe below that value (higher than 0). The alcohol 

affects different to everybody, but it’s safer to not drive after consumption 

of alcohol. 

350ml beer or 25g (20ml) white wine means 20mg/100ml alcohol  

concentration in blood. After 1400ml consumed alcohol (3x500ml)  

beer or 75g (80ml) white wine means 80mg/100ml alcohol concentration 

in blood. These facts are mean average so they can be differ 

from reality. Results from test shouldn’t be precise. Precise results 

can show only blood test. The World Health Organization stated, that 

if the drivers concentration of alcohol in blood reach 80mg/100ml 

the possibility of accident is 2,5 times higher and if reach 100mg/100ml 

then the possibility of accident is 4,7 times higher than at sober man. 

The possibility of road accident is still higher if the driver drunk a little 

than the sober man. 

Statement 

The sellers nor the manufacturers don’t takes responsibility for 

drunk driving. Examples: driving motor vehicle or using devices 

in height while drunk. Everybody reacts different to alcohol. The  

results of the testing is just informative. Don’t use them like the only 

information to decide drive or not or do any other activities that requires 

sobriety.  



 

DE: Beschreibung des Gerätes 

Mundstück (austauschbar) 2. Lautsprecher 3. Power-Taste 

4. Batterien 5. LCD-Display 6. Mundstück Halter 

 

Ausdrücke: 

BAC: Blutalkoholkonzentration  

Brac: Atemalkoholkonzentration  

0,03% BAC - 100 ml Blutalkohol 0,03 Gramm bestehen 

0,30 ‰ BAC - 1000 ml Blutalkohol 0,30 Gramm bestehen 

Eigenschaften: 

1. Prüfung in ‰ 

2. 3 Prüfeinheiten (% BAC / ‰ BAC / mg / l) 

3. Eingebautes Mundstück, veränderbar 

4. Das Mundstück kann beidseitig montiert werden 

5. LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung 

6. Licht, stilvoller Entwurf, Patentprodukt 

7. Tonsignal 

8. Automatische Kalibrierung im Fehlerfall 

9. Niedriger Energieverbrauch 

 

Einlegen der Batterien: 

1. Öffnen Sie den Halter 

2. Legen Sie 3 AAA-Batterien ein. Achten Sie darauf, dass die Polaritäten korrekt sind. 

3. Schließen Sie den Halter 

 

Mit dem Tester 

Erwärmen: 

1. Taste 1s drücken. Nach dem Tonsignal die Anzeige 

beleuchtet. 

2. Auf dem Bildschirm erscheint "Warm up". Durch den Aufwärmmodus 

Es wird von 15 auf 0 heruntergezählt. 

Hinweis: 

Die Oberfläche des Prüfgerätes kann häufig verschmutzt sein. Um Fehler zu vermeiden, bitte nach 

dem Auspacken und nach einer langen Zeit ohne Gebrauch aufzuräumen und das Tester aufwärmen. 

Wenn es möglich ist, Drücken Sie einige Male den Netzschalter. 

Testen: 
1. Wenn das Aufwärmen beendet ist, erscheint ein "Blow" -Symbol auf dem Display. Im Testmodus 
zählt das Gerät von 10 auf 0. 
2. Setzen Sie das Mundstück in den Mund und Pusten Sie rein für 3-5 Sekunden. 
     Die Atemintensität sollte normal sein. 
3. Stoppen Sie das Pusten nach dem Tonsignal. Das Ergebnis erscheint auf dem Display. 
4. Das Pusten in das Mundstück wird zwischen 9-6 Sekunden des Countdowns empfohlen. 
5. Automatische Kalibrierung des Sensors: Beim Einschalten überprüft das Gerät die Funktionen und 
den Sensor. Wenn der Tester Anomalien findet, wird er sie automatisch reparieren. (Es dauert 10 



Sekunden). 
Wenn die Reparatur fehlschlägt, eine Fehlermeldung - "ER" erscheint. In diesem Fall sollten Sie das 
Gerät 3 Mal ein- und ausschalten. 
 
Die Ergebnisse 

1. Ein Tonsignal zeigt an, dass das Ergebnis über 0,050% BAC oder 0,500 ‰ BAC oder 0,250mg / l 

(BrAC) liegt. (Abhängig von den Geräteeinstellungen) 

2. Einstellung des Gerätes: Im Ergebnismodus halten Sie den Netzschalter, um das Gerät einzustellen 

(% BAC / ‰ BAC / mg / l). 

Automatische Abschaltung 

Das Ergebnis wird für 20 Sekunden angezeig. Nach dieser Zeit schaltet sich das Gerät automatisch 

aus. 

Mundstück wechseln 

Nehmen Sie das Mundstück aus dem Halter heraus und montieren Sie es auf einer Seite. 

Wechseln der Batterien 

Die Anzeige blinkt, wenn die Batterien leer sind. Bitte wechseln Sie die Batterien. 

Spezifikation 

Sensor: hochpräziser Halbleiter Alkohol Sensor 

Messbereich: 0,000-0,199% BAC, 0,000-1,990 ‰ BAC, 0,250 mg / l (BrAC) 

Untergrenze: 0,050% BAC, 0,500 ‰ BAC, 0,250 mg / l (BrAC) 

Genauigkeit: ± 0,010% BAC, ± 0,100 ‰ BAC, ± 0,050 mg / l 

Reaktionszeit: <5s, Aufwärmzeit <20s 

Betriebsspannung: 3 Alkalibatterien 

Betriebsstrom: ≤120mA 

Betriebstemperatur: - 10 ° C - 50 ° C 

Display: 3-stelliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung 

Warnung 

1. Sie sollten Test 20 Minuten nach der Alkoholkonsumierung machen.  20 Minuten sind 

notwendig um den Alkohol zu absorbieren und in die Zirkulation zu bringen. Wenn Sie sofort nach 

den Konsumierung  testen, wird das Ergebnis die Alkoholkonsistenz in Ihrem Mund statt Ihrem Blut 

anzeigen. 

2. Wenn Sie den Test wiederholen müssen, warten Sie 3 Minuten, um die möglichst Genauere 

Ergebnis zu erhalten. 

3. Reinigen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien und Flüssigkeiten, die korrosive Bestandteile 

enthalten. Lassen Sie keine Flüssigkeit in das Gerät gelangen. 

4. Die Ergebnisse können falsch sein, wenn Sie sie an Orten mit hoher Konzentration an gasförmigen 

Stoffen verwenden. 

5. Die Ergebnisse können falsch sein, wenn die Batterien schwach sind. 

6. Bewahren Sie das Gerät nicht an Orten mit Farben, Pestiziden, Alkohol oder in korrosiven 

gasförmigen Umgebungen oder in Umgebungen mit hoher Luftverschmutzung auf. 

7 Nicht-professionelle Reparatur kann zu den nicht behebbaren Schäden führen. 

8. Nach langer Zeit ohne Gebrauch reinigen Sie bitte das Gerät. Es kann schmutzig sein. 

 

 

 



Zusatz 

 

Die Fahrgesetze können von Land zu Land unterschiedlich sein. Im Durchschnitt ist die 

Alkoholtoleranz im Blut gleich oder höher als 20 mg / 100 ml, aber niedriger als 50 mg / 100 ml.  

Höheren Wert als 50mg / 100ml kann sanktioniert werden. (In einigen Ländern ist dieser Wert gleich 

oder höher als 80 mg / 100 ml).  Die Ergebnisse können sehr hoch sein, wenn Sie gleich nach Wein 

Konsumierung testen. Testen nach 20-30 Minuten nach Konsumierung gibt niedrigere Werte die aber 

viel realistischer werden, weil der Alkohol in die Zirkulation absorbiert wird. In einigen Ländern 

erlaubt das Gesetz 20 mg (0,02 g) Alkoholkonzentration im Blut, aber dies bedeutet nicht, dass das 

Fahren unter dem Wert, dass höher als 0 ist, sicher ist. Der Alkohol beeinflusst Jeden unterschiedlich, 

aber es ist sicherer, nach Alkoholkonsum nicht zu fahren. 350ml Bier oder 25g (20ml) Weißwein 

bedeutet 20mg / 100ml Alkoholkonzentration im Blut. 1400ml Alkohol (3x500ml) Bier oder 75g 

(80ml) Weißwein bedeutet 80mg / 100ml Alkoholkonzentration im Blut. Diese Tatsachen sind 

durchschnittlich, so dass sie sich von der Realität unterscheiden können. Die Ergebnisse der Prüfung 

sollten nicht präzise sein. Genaue Ergebnisse können nur Bluttests zeigen. Die 

Weltgesundheitsorganisation erklärte, dass, wenn die Fahrer Konzentration von Alkohol im Blut 80 

mg / 100 ml erreichen, die Möglichkeit des Unfalls 2,5-mal höher ist, und wenn Mann 100 mg / 100 

ml erreicht, dann ist die Möglichkeit des Unfalls 4,7 mal höher als bei nüchternen Mann. 

 

Erklärung 

Die Verkäufer und die Hersteller übernehmen keine Verantwortung für das Trunken fahren. 

Die Ergebnisse der Tests sind nur informativ. Verwenden Sie sie nicht wie die einzigen Informationen 

zur Entscheidung zu fahren oder nicht oder zu andere Aktivitäten, die Nüchternheit erfordern.  

 


