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Bezpečnostní pokyny 
• Tento produkt byl navržen k podpoře odpovědného řízení motorových vozidel a ovládání strojů. 
• Varování: Každý člověk reaguje na alkohol jinak. Někdo může být ovlivněn alkoholem již v počátcích. Odpovědnost při řízení 
vozidla/stroje tak leží na vás. 
• Tento výrobek nebyl navržen jako průvodce správnou konzumací. Ani z něj nelze vyvozovat úroveň alkoholu v krvi či vaši 
schopnost řízení vozidla. 
• Tímto zařízením nelze adekvátně zaznamenat hodnotu hladiny alkoholu v krvi, která dle místního nařízení ve vaší zemi 
omezuje schopnost řízení vozidla. 
• Proto se společnost Clatronic International Ltd. zříká jakékoliv odpovědnosti v těchto kontroverzních případech. 
• V případě pochybností nesedejte za volant. 

 

 

 1. Náustek 

 2. LCD hodiny 

 3. LCD displej testeru alkoholu 

 4. Tlačítko MODE 

 5. Tlačítko SET 

 6. Tlačítko POWER  

 7. Tlačítko ADJ 

 8. Prostor pro baterii 

 

 

 



 

Vložení baterií 
• Sejměte kryt baterie na zadní straně zařízení. 
• Pro napájení testeru alkoholu vložte 2 baterie typu AAA ● UM-4 ● R03 
• Dbejte na správnou polaritu! Postup vkládání je zobrazen na přístroji. 

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými 
fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem 
zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a 
rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebiči nesmějí hrát. Čištění a údržbou prováděnu uživatelem nesmějí 
provádět děti, pokud nejsou starší 8 let pod dozorem. Udržovat spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 
let. 
 
Ovládání 
Na co byste měli dbát před samotným testováním. 
• Alkohol může po nějakou dobu přetrvávat v ústech, musíte jej nejprve nechat vyprchat. 
• Po vašem posledním alkoholickém nápoji musíte počkat s měřením nejméně 20 minut. 
• 20 minut před měřením nekuřte ani nepijte. 
• Nevkládejte do úst ani žádné bonbóny proti kašli či peprmintové kapky, které mohou ovlivnit výsledek. 
• Pro potvrzení výsledku můžete test opakovat. Před opětovným měřením však vyčkejte 3 minuty. 
• Nepoužívejte těkavé látky, jako jsou laky, rozpouštědla, pesticidy atd. 
 
Zahřívání 
• Jednou stiskněte tlačítko POWER. Ozve se zvukový signál. 
• Na displeji se zobrazí symbol „WARM UP“ (zahřívání) a začne odpočet od 10 do 0. Tester alkoholu se zahřívá. 

 

 

 

Testování 
1. Po úspěšné zahřívací fázi se na displeji zobrazí „BLOW“ (foukejte). Zařízení je připraveno k testování. Začne odpočet od 10. 
 
 

 

 

 

2. Foukejte do náustku po dobu 3-5 sekund. 
3. Zazní zvukový signál. Výslednou hodnotu si můžete přečíst na displeji. 
4. Pokud je obsah alkoholu v rozmezí 0,2 až 0,5 promile (PPM) zobrazí se na displeji symbol CAUTION. 
g/l Gram / Liter 

‰ Promille 
BAC Koncentrace alkoholu v krvi (Blood Alcohol Concentration) 
 
 
 

 

 
 
5. Pokud obsah alkoholu přesahuje hodnotu 0,5 promile a více zazní signál. V současné době zazní hlasitý zvukový signál. 
6. Pokud do náustku neproudí žádný vzduch, pokud je přístroj v testovacím režimu, zobrazí se na testeru “0.00”. 
 



Automatické vypínání 
• Výsledek se zobrazí na 10 vteřin a následně se displej vypne do režimu “OFF”. 
• Tester se vypne za 2 až 3 sekundy. 
 

 

 

Jiné funkce 

Stiskněte tlačítko MODE a nastavte si následující funkce:  

 Čas 

 Teplota 

 Budík 

 Funkce odpočítávání 

Nastavení času, budíku a funkce odpočítávání 

1. Stiskněte tlačítko SET na 2 vteřiny. Čas na alkoholtesteru začne blikat.  

2. Stiskněte tlačítko ADJ pro nastavení času. 

3. Stiskněte tlačítko SET. Minuty na alkoholtesteru začnou blikat.  

4. Stiskněte tlačítko ADJ pro nastavení minut.  

5. Stiskněte tlačítko SET pro uložení změn.  

Režim zobrazení času 12 či 24 hodin 
Opakovaným stiskem tlačítka ADJ přepněte režim zobrazení času z 12 hodinového na 24 hodinový.  
 
Budík  
Stiskněte tlačítko ADJ pro zapnutí nebo vypnutí budíku. Pokud je budík zapnutý objeví se symbol.   
Po dosažení nastaveného času zazní signál. Stisknutím tlačítka ADJ můžete budík vypnout.  
 

 

Teplota 

Stiskněte tlačítko ADJ pro nastavení jednotky teploty. 

Funkce odpočítávání 

Stiskněte tlačítko ADJ pro spuštění nebo vypnutí odpočítávání. Pokud je odpočítávání zapnuté začnou blikat písmenka H a M 

(hodiny a minuty). Po dokončení odpočítávání zazní signál.  Tlačítkem ADJ můžete signál vypnout.  

Údržba a čištění 
• Na čištění testeru nepoužívejte chemikálie, jako je benzín, rozpouštědla či petrolejová éter. 
• Přístroj setřete pouze lehce navlhčeným hadříkem. 
• Nefoukejte do náustku tekutiny. 
• Neskladujte zařízení v místnosti s kontaminovaným vzduchem. 
• Tester neupravujte, můžete způsobit jeho poruchu. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technická data 
Snímač: ............................................................Testuje alkoholové výpary 
Měřicí rozsah: ..................................................0,00%o – 1,9%o promile (PPM) 
Přesnost: ..........................................................+/- 0,1 promile (PPM) 
 Napájení testeru alkoholu: .............................2x 1.5V baterie typu AAA ● UM-4 ● R03 
Doba provozu: Zahřívání: .................................10 sekund, výsledek po: <5 sekundách 
Automatické vypnutí: …………………………………… cca 40 vtěřin 
Hmotnost: ………………………………………………....... cca 0,36 kg 
 

Nakládání s bateriemi 
Upozornění 

► Vybité baterie a akumulátory nepatři do domovního odpadu! 

► Jako uživatel jste ze zákona povinen vrátit vybité baterie / akumulátory. 
• Baterie musí být z přístroje vyjmuty. 
• Vybité baterie můžete zdarma vrátit do obchodu, kde jste je zakoupili. 
• Informace o sběrně starých baterií získáte na Vašem obecním úřadě. 

 
 
 
Ochrana životního prostředí 
Na konci životnosti nevyhazujte přístroj do domovního odpadu. 
Zaneste jej do místního sběrného dvora k ekologické 
likvidaci. Tím pomůžete chránit životní prostředí. 

 


