Digitálny alkoholtester AF-20
Návod na použitie
Detekcia alkoholu
Stlačte tlačítko „START“. Na displeji sa krátko zobrazí počet vykonaných meraní.
Detektor začne na displeji odpočítavať číslice až po 000. Behom tejto doby sa zahrieva
senzor v detektore a celý prístroj sa pripravuje k činnosti. Tento proces trvá asi 20
sekúnd.
Akonáhle budete počuť pípnutie a na displeji sa zobrazí symbol vľavo, fúkajte
rovnomerne do náustku (asi 5 sekúnd). Po dvojitom pípnutí prestaňte fúkať do
detektora.
Po
úspešnom
bude pohybovať.

fúkaní sa na displeji zobrazí grafika vľavo na obrázku, ktorá sa

Za niekoľko sekúnd (v závislosti na výške hladiny alkoholu) sa na displeji zobrazí
výsledok testu. Údaje sú udávané v promilách.
Detektor sa sám vypne asi za 3 minúty. Pokiaľ podržíte tlačítko START cca 5 sekúnd,
detektor sa vypne sám.
Počkajte aspoň 20 minút po jedle, pití alebo fajčení než detektor použijete.

Informácie zobrazované na displeji
Informácie

Akcia

Nabité batérie
Batérie sú slabé – slabé batérie
môžu ovplyvniť výsledky testov

Vymeňte batérie

Vybité batérie, prístroj nebude
fungovať.

Ihneď vymeňte batérie

Krátke alebo prerušené fúkanie.

Stlačte „start“ a opakujte
meranie

Pokiaľ do detektora nefúknete do 30
sekúnd od výzvy, potom sa na
displeji zobrazí „Out“
Pokiaľ zapnete detektor v prostredí
nezodpovedajúcemu prevádkovej
teplote (5-+40°C), objaví sa na
displeji „OutC“

Stlačte tlačítko „start“
k reštartovaniu a
k novému odpočítavaniu

Hlásenie Err2 sa objaví pokiaľ do
senzora detektora vnikli sliny.

Počkajte 20 minút a
opakujte test.

Po vykonaní viac ako 500 meraní je
nutná kalibrácia.

Zašlite detektor na
kalibráciu dovozcovi.

Opakujte test
v zodpovedajúcom
prostredí

Pamäť detektora
1. Stlačte tlačítko „START“. Na displeji sa zobrazí počet vykonaných meraní. Ak behom
odpočítavania stlačíte znova tlačítko „START“, zobrazí sa výsledok posledného merania.
Dôležité upozornenia
1.

2.

3.

4.

Počkajte najmenej 20 minút po konzumácií alkoholu pred používaním detektora alkoholu. Budete
mať istotu, že vzorka alkoholu je odobraná len z vašich pľúc a nie zo zbytkov alkoholu vo vašich
ústach, čo môže mať za následok vyššie namerané hodnoty.
Čidlo v detektore je vysoko citlivé, nepoužívajte detektor bezprostredne po fajčení alebo pití
alkoholu. Počkajte aspoň dve minúty. Dym z cigariet alebo alkohol môže zničiť čidlo detektora.
Nepoužívajte detektor v silnom vetre alebo v miestnosti so silne znečisteným vzduchom (dym z
cigariet, alkohol). Nelejte ani nijak nevpravujte žiadnu tekutinu do detektora, môžete zničiť čidlo
detektora. Nevystavujte detektor extrémnym teplotným a klimatickým vplyvom. Optimálna teplota
pre použitie detektora je 25°C.
Nepoužívajte detektor v príliš hlučnom prostredí. Postup testu môže zlyhať, v tomto prípade
vykonajte dychovú skúšku znova a v tichšom prostredí. Na výsledok testu má vplyv i
elektromagnetické žiarenie (mobilný telefón).
Pokiaľ ste detektor dlhšiu dobu nepoužili, môžu byť prvé tri merania nepresné.

Kalibrácia
Kalibrácia je postup, pri ktorom sa detektor AF – 20 nastavuje tak, aby ním namerané hodnoty
koncentrácie alkoholu presne zodpovedali koncentráciam alkoholu v laboratórnom kalibračnom
etalóne. Pre správnou činnosť detektora sa doporučuje ho kalibrovať minimálne každých 6
mesiacov.
Kalibrácia detektora nieje z hľadiska záručných podmienok považovaná za opravu závady
v záručnej dobe a dĺžka záruky sa nemení. Nedodržanie kalibračných intervalov je porušením
záručných podmienok. Detektory na kalibráciu zasielajte výhradne servisnému pracoviku dovozcu.
Špecifikácia
Rozmery
Hmotnosť
Typ senzora
Čas prípravy k meraniu
Čas reakcie
Jednotky merania
Batéria
Rozsah merania
Prevádzková teplota
Presnosť

51 x 109 x 18 mm
84g vrátane batérií
Fuel Cell Sensor
15 sek
10 sek
promile
2x 1,5V AAA alkalická
0,0 0 – 4,00 promile
+5 - +40°C
+/- 5% do 1,00 promile pri 25°C

ZÁRUKA
Výrobné číslo: I7M0284

Záručná doba: 2 roky

Dátum predaja: 14.02.2020
Pečiatka a podpis predajcu:
Záruka platí len pre kupujúceho, nieje možné ju postúpiť tretej osobe. Vzťahuje sa len na tovar už
zaplatený.
Záruka sa nevzťahuje na:
 nutnosť pravidelne kalibrovať detektor
 závady zavinené neodborným zaobchádzaním
 zásah nepovolanej osoby
 prirodzené opotrebenie vonkajšich povrchov
 prirodzené opotrebovanie čidla detektora
Miesto uplatnenia reklamácie
Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu doručením tovaru predajcovi, prípadne servisu dovozcu. Zároveň
je treba uviesť, o akú vadu sa jedná a ako sa prejavuje.
Dovozca: ALKOMA s.r.o., Olbrachtova 919/27, 911 01 Trenčín, tel.: 032/6587 041
IČO: 36335631, IČ DPH: SK2021832956
www.alkoma.sk

