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-  Po rozładowaniu oraz w przypadku 
dłuższej przerwy w użytkowaniu 
produktu wyjąć baterie z komory 
baterii.

-  Nie stosować jednocześnie baterii 
różnego typu ani nowych baterii 
razem z bateriami wcześniej 
używanymi.

   UWAGA! 
Niebezpieczeństwo

wycieku elektrolitu z baterii
-  Unikać narażania baterii na 

oddziaływanie ekstremalnych 
warunków oraz temperatur, np. ze 
strony grzejników lub wskutek 
bezpośredniej ekspozycji na 
promienie słoneczne.

-  Unikać kontaktu ze skórą, oczami  
i błonami śluzowymi! Miejsca, 
które miały kontakt z elektrolitem, 
natychmiast przepłukać dużą 
ilością czystej wody, a następnie 

bezzwłocznie skontaktować się  
z lekarzem!

-  Elektrolit wyciekający z uszkodzo-
nych baterii może w kontakcie ze 
skórą powodować oparzenia 
chemiczne. Dlatego w razie 
wycieku elektrolitu zawsze nosić 
odpowiednie rękawice ochronne.

-  Aby uniknąć uszkodzeń, w razie 
wycieku elektrolitu bezzwłocznie 
usunąć baterie z produktu.

Wkładanie/wymiana baterii
 OSTRZEŻENIE!
Umieszczając baterie 

zwracać uwagę na prawidłowe 
ułożenie biegunów. 
1.  Otworzyć komorę baterii na tylnej ściance 

urządzenia.
2.  W komorze baterii umieścić dwie nowe baterie  

(2x 1,5 V, AAA) – sprawdzić prawidłowe ułożenie 
biegunów. Prawidłowe ułożenie biegunów zostało 
oznaczone w komorze baterii.

3. Ponownie zamknąć pokrywkę komory baterii.

Obsługa
 INFORMACJA!  

Aby uzyskać możliwie najbardziej precyzyjne wyniki 
pomiaru, na 20 minut przed przeprowadzeniem badania 
należy się powstrzymać od jedzenia, palenia tytoniu oraz 
picia alkoholu. Unikać ssania cukierków i żucia gumy.
Wynik pomiaru można sprawdzić ponownie 
przeprowadzając badanie. Pomiędzy kolejnymi badaniami 
należy jednak odczekać co najmniej 3 minuty. Alkomat 
utrzymywać z dala od substancji lotnych, takich jak farby, 
benzyna, rozcieńczalniki itp.

Nagrzewanie
-  Nacisnąć przycisk POWER i przytrzymać wciśnięty do 

momentu uruchomienia urządzenia.
-  Na wyświetlaczu alkomatu pojawia  

się komunikat „Warm up” i odliczanie  
od 10 do 0 sekund.

Informacja: Przy pierwszym uruchomieniu oraz w sytuacji, 
gdy urządzenie nie było przez dłuższy czas używane, zaleca 
się kilkukrotne uruchomienie procesu nagrzewania.
Pomiar
-  Po zakończeniu nagrzewania na 

 wyświetlaczu pojawia się 
 komunikat „Blow”.

-  Równocześnie rozpoczyna się odliczanie od 10 do 0 
sekund.

-  Przez ok. 3 do 5 delikatnie i równomiernie wdmuchiwać 
powietrze do przewidzianego do tego celu otworu  
w górnej części urządzenia.

-  Po pobraniu próbki powietrza na wyświetlaczu 
rozpoczyna się 3-sekundowe odliczanie.

-  Zalecany dystans podczas badania: od 1 do 5 cm
-  Po zakończeniu pomiaru na wyświetlaczu pojawia się 

informacja o zawartości alkoholu.
-  Począwszy od zawartości alkoholu  

0,5 g/l (promila) na wyświetlaczu  
pojawia się komunikat „Danger“.

-  Wynik pomiaru można odczytać na wyświetlaczu przez 
ok. 15 sekund, po tym czasie urządzenie wyłącza się 
automatycznie.

-  Skrót „BAC” oznacza po angielsku „Blood Alcohol 
Concentration”, czyli stężenie alkoholu we krwi. BAC  
o wartości 0,10 odpowiada 0,1 g alkoholu w 100 ml krwi.

Czyszczenie i konserwacja
-  Poza wymianą baterii alkomat jest urządzeniem 

bezobsługowym, ponieważ nie podlega legalizacji ani 
kalibracji.

-  Do czyszczenia używać wyłącznie suchej, niekłaczącej 
ściereczki. W przypadku intensywnych zabrudzeń 
ściereczkę można lekko zwilżyć.

-  Upewnić się, że do wnętrza obudowy nie dostaną się 
żadne ciecze.

-  Nieużywany produkt przechowywać w suchym miejscu  
w odpowiednim opakowaniu.

-  Produktu nie wolno przechowywać w pomieszczeniach, 
w których powietrze jest zanieczyszczone.

Dane techniczne

Napięcie robocze: 3 V , 0,5 W

Baterie: 2 baterie 1,5 V, AAA

Zakres pomiaru: od 0,00 do 0,19% BAC

Dokładność pomiaru: od 0,0 do 1,9 g/l (promila)

Klasa ochronności: 0,01% BAC 0,1 g/l 
(promila)

Wymiary: III

Ciężar: ok. 95 x 36 x 17 mm

ok. 43 g

Deklaracja zgodności.
   AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange 

Mühren 1, 20095 Hamburg, Niemcy oświadcza 
z pełną odpowiedzialnością, że opisane 
powyżej produkty spełniają podstawowe 
wymogi przywołanych dyrektyw Unii 

Europejskiej. Deklarację zgodności UE można 
uzyskać pod adresem producenta podanym w 
karcie gwarancyjnej.

Utylizacja opakowania
 Opakowanie utylizować przestrzegając zasad 
segregacji surowców wtórnych. Tekturę 
i karton utylizować z makulaturą, folie 
z odpadami z tworzyw sztucznych.

     Ten symbol wskazuje, jak prawidłowo 
segregować materiały opakowania przed 
oddaniem ich do utylizacji. Opakowania 
papierowe wyrzucać do pojemnika na 
makulaturę, a opakowania wykonane 
z tworzyw sztucznych, metalu lub 
materiałów zespolonych do żółtego 
pojemnika.

Utylizacja produktu
(Obowiązuje w państwach Unii Europejskiej oraz innych 
państwach europejskich dysponujących systemem 
segregacji surowców wtórnych.)

     Zużytych urządzeń nie wyrzucać razem 
z odpadami komunalnymi! 
Jeśli produktu nie można już dłużej używać, każdy 
konsument jest ustawowo zobowiązany do 
przekazania zużytego sprzętu (oddzielnie od 
odpadów komunalnych) np. do gminnego/

dzielnicowego punktu odbioru. Działanie takie 
zapewnia prawidłową utylizację zużytego sprzętu 
i pozwala uniknąć niekorzystnych wpływów na 
środowisko. Z tego względu urządzenia 
elektryczne są oznakowane przedstawionym 
w tym miejscu symbolem.

  Baterii i akumulatorów nie wyrzucać razem 
z odpadami komunalnymi! Akumulatorów nie 
wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Mogą 
one zawierać toksyczne metale ciężkie*) i 
podlegają utylizacji odpowiedniej dla odpadów 
specjalnych. Baterie i akumulatory, które nie są na 
stałe zamontowane w urządzeniu, trzeba przed 
utylizacją wyjąć z urządzenia i poddać oddzielnej 
utylizacji. Utylizacji wolno poddawać wyłącznie 
rozładowane baterie i akumulatory! W miarę 
możliwości zamiast jednorazowych baterii 
wybierać akumulatory. 

*) oznaczenia: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów
SERWIS

info@zeitlos-vertrieb.de

Koszt połaczenia według 
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Ogólne uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa

 Niebezpieczeństwa 
grożące dzieciom  
i osobom o ograniczo-
nych zdolnościach!

-  Dzieci nigdy nie pozostawiać bez 
nadzoru w pobliżu opakowania. 
Niebezpieczeństwo uduszenia 
elementami opakowania. Dzieci 
często nie dostrzegają 
niebezpieczeństw. Utrzymywać 
dzieci z dala od produktu.

-  Dzieciom nie wolno używać 
produktu.

-  Produktu wolno używać osobom  
o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych oraz 
umysłowych, jak również osobom 
niedoświadczonym i 
nieposiadającym odpowiedniej 
wiedzy, wyłącznie pod nadzorem  
i po udzieleniu instrukcji na temat 

Informacje ogólne
Czytanie i przechowywanie instrukcji 
obsługi

  Uważnie przeczytać całą niniejszą 
instrukcję obsługi.

Zawsze przestrzegać uwag dotyczących 
bezpieczeństwa. W razie pytań lub wątpliwości 
związanych z użytkowaniem produktu zapraszamy 
do kontaktu ze sprzedawcą lub placówką serwisową. 
Instrukcję starannie przechowywać i w razie potrzeby 
przekazać innym użytkownikom.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Zamierzone zastosowanie alkomatu obejmuje 
pomiar zawartości alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Badanie nie pozwala na wyciąganie 
wniosków związanych z zawartością alkoholu 
we krwi. Urządzenia nigdy nie wolno używać 
do oceny zdolności prowadzenia pojazdów lub 
zdolności wykonywania potencjalnie 
niebezpiecznych czynności.
Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 
prywatnego i nie wolno go używać do celów 
komercyjnych. Produkt nie służy do zabawy!
Każde zastosowanie inne niż opisane powyżej oraz 
jakiekolwiek modyfikacje produktu są niedozwolone 
i mogą prowadzić do szkód materialnych, a nawet 

obrażeń. Producent i sprzedawca nie ponoszą 
odpowiedzialności za szkody stanowiące następstwo 
użycia nieprawidłowego i niezgodnego  
z przeznaczeniem.

Objaśnienie symboli

Data publikacji instrukcji obsługi:  
miesiąc/rok

 
OSTRZEŻENIE! Ten symbol/ hasło 
ostrzegawcze wskazuje na zagrożenie  
o średnim stopniu ryzyka, które w razie 
nieuniknięcia go może prowadzić do 
śmierci lub ciężkich obrażeń.

 

UWAGA! Ten symbol/ hasło ostrzegawcze 
wskazuje na zagrożenie o niskim stopniu 
ryzyka, które może prowadzić do lekkich 
lub umiarkowanych obrażeń, jeśli się go 
nie uniknie.

  

INFORMACJA! To hasło ostrzegawcze 
wskazuje na potencjalne straty 
materialne.

 Deklaracja zgodności (patrz rozdział 
„Deklaracja zgodności”): produkty 
oznakowane tym symbolem spełniają 
wymogi wszystkich odnośnych przepisów 
wspólnotowych, obowiązujących na 
terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego.
Ten symbol wskazuje, że produkt 
wykorzystuje bardzo niskie napięcie 
znamionowe (SELV/PELV).
Tym symbolem oznacza się produkty 
zasilane prądem stałym.

Bezpieczeństwo
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

 OSTRZEŻENIE!  

Zamieszczone poniżej uwagi 
dotyczące bezpieczeństwa trzeba 
uważnie przeczytać i przestrzegać ich 
treści. Nieprzestrzeganie uwag 
dotyczących bezpieczeństwa wiąże 
się ze znacznym ryzykiem wypadków 
i obrażeń oraz szkód materialnych  
i uszkodzenia urządzenia.

bezpiecznego obchodzenia się  
z produktem oraz pod warunkiem 
zrozumienia zagrożeń z tym 
związanych. Dzieciom nie wolno 
bawić się produktem. Dzieciom  
nie wolno bez nadzoru czyścić  
i konserwować produktu.

  Niebezpieczeństwo 
uszkodzeń!

-  W razie stwierdzenia jakichkolwiek 
uszkodzeń produktu nie wolno 
użytkować.

-  Produktu nigdy nie zanurzać  
w wodzie ani innych cieczach.

-  Produkt utrzymywać z dala od 
otwartego ognia i gorących 
powierzchni.

-  Nigdy nie manipulować przy 
produkcie, ani nie podejmować 
prób modyfikacji produktu.

 OSTRZEŻENIE!  

-  Nie ponosimy odpowiedzialności za 
wypadki lub szkody powstałe  
w związku z przeprowadzonym za 
pomocą tego urządzenia pomiarem 
zawartości alkoholu w wydycha-
nym powietrzu!

-  Produkt nie jest urządzeniem 
legalizowanym, nie oferuje 
możliwości kalibracji, służy jedynie 
do określania przybliżonej 
zawartości alkoholu w wydychanym 
powietrzu. W oparciu o tę 
szacunkową wartość, przy użyciu 
standardowego wzoru, obliczana 
jest zawartość alkoholu we krwi, 
która pojawia się na wyświetlaczu 
w celach poglądowych.

-  Prezentowane wartości mają 
charakter ogólny i orientacyjny.  
Nie wolno ich wykorzystywać do 

ustalania zdolności do prowadzenia 
pojazdów lub zdolności do 
wykonywania potencjalnie 
niebezpiecznych czynności.

-  Stopień odurzenia, do którego 
badana osoba jest zdolna do 
prowadzenia pojazdu, zależy od 
wielu czynników i ma charakter 
indywidualny. Jest również 
uzależniony od masy ciała, ostatnio 
spożywanych posiłków, ilości 
spożytego alkoholu i czasu jego 
spożywania, ogólnego stanu 
organizmu i zdrowia osoby badanej 
oraz wielu innych czynników. 
Dokładnych informacji w tym 
zakresie może dostarczyć wyłącznie 
badanie krwi.

-  Dlatego właśnie po spożyciu 
alkoholu nie wolno prowadzić 
pojazdów ani wykonywać żadnych 
niebezpiecznych czynności.

-  Używać wyłącznie baterii tego 

samego typu (patrz „Dane 
techniczne”).

Uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa baterii

  OSTRZEŻENIE! 
Uwagi dotyczące 
bezpieczeństwa

-  Baterie przechowywać poza 
zasięgiem dzieci. W razie 
połknięcia bezzwłocznie 
skontaktować się z lekarzem!

-  Nigdy nie ładować baterii 
nieprzeznaczonych do ładowania. 
Nie zwierać biegunów baterii i nie 
podejmować prób otwierania 
baterii. Działania takie mogą 
doprowadzić do przegrzania, 
pożaru lub wybuchu.

-  Nigdy nie wrzucać baterii do ognia 
ani wody.

-  Nie narażać baterii na 
oddziaływanie obciążeń  
mechanicznych.

Przegląd / części produktu
A

Elementy

1  Wyświetlacz LCD

2 Przycisk POWER

3 Czujnik

4 Komora baterii

5 Smycz na rękę

6 2 baterie 1,5 V, AAA
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