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os olhos e com as mucosas! Em 
caso de contacto com o ácido das 
pilhas, lave de imediato os locais 
afetados com bastante água limpa 
e consulte um médico de imediato!

-  Pilhas vazadas ou danificadas 
podem provocar queimaduras em 
caso de contacto com a pele. Por 
isso, se for esse o caso, use luvas de 
proteção adequadas.

-  Em caso de vazamento das pilhas, 
remova-as imediatamente do 
produto, por forma a evitar danos.

Colocação/substituição das 
pilhas

 ATENÇÃO!
Ao colocar as pilhas, tenha 

em atenção a polaridade correta. 
1.  Abra o compartimento das pilhas na parte de trás 

do aparelho.

2.  Insira duas pilhas novas (2x AAA de 1,5 V) no 
compartimento das pilhas com a polaridade 
correta. A polaridade correta é indicada no 
compartimento das pilhas.

3.  Feche novamente a tampa do compartimento das 
pilhas.

Operação
  NOTA!  

Para obter resultados de medição tão precisos quanto 
possível, não deverá comer nada, fumar ou consumir mais 
álcool nos 20 minutos anteriores à medição.
Evite também chupar rebuçados e mascar pastilhas 
elásticas. Pode repetir a medição para verificar o resultado 
da medição. No entanto, deixe passar pelo menos  
3 minutos entre as medições. Mantenha o alcoolímetro 
longe de substâncias voláteis, p. ex., tintas, gasolina, 
diluentes, etc.

Aquecimento
-   Mantenha o botão POWER premido até que o dispositivo 

se ligue.
-  No visor do alcoolímetro aparece  

«Warm up» e uma contagem  
decrescente de 10 a 0 segundos.

Nota: quando colocar o dispositivo em funcionamento pela 
primeira vez ou se não o tiver utilizado durante muito 
tempo, é aconselhável executar o processo de aquecimento 
várias vezes.
Medição
-  Após o processo de aquecimento, o visor do alcoolímetro 

indica «Blow».
-  Dá-se início a uma contagem 

decrescente de 10 a 0 segundos.
-  Sopre suave e uniformemente durante 3 a 5 segundos 

para dentro da abertura prevista para o efeito na parte 
superior do dispositivo.

-  Após a captação do ar de respiração, aparece um 
temporizador de 3 segundos.

-  Distância de aplicação recomendada: 1 - 5 cm
-  Concluída a medição, é apresentado o teor de álcool.
-  A partir de um título alcoométrico  

de 0,5 g/l (por mil) é apresentada a  
indicação „Danger“.

-  O valor de medição é apresentado durante  
aprox. 15 segundos. Depois, o dispositivo desliga-se 
automaticamente.

-  BAC significa em inglês «Blood Alcohol Concentration», 
ou seja, concentração de álcool no sangue ou nível de 
álcool no sangue. Um BAC de 0,10 corresponde a 0,1 g de 
álcool em 100 ml de sangue.

Limpeza e manutenção
-  À exceção da troca das pilhas, o alcoolímetro não requer 

qualquer manutenção, uma vez que não se trata de um 
dispositivo calibrado nem calibrável.

-  Use apenas um pano seco e sem pelos para a limpeza. Em 
caso de sujidades fortes, humedeça o pano ligeiramente.

-  Certifique-se de que não é possível a entrada de 
quaisquer líquidos na caixa.

-  Se não estiver a utilizar o produto, guarde-o num local 
seco, dentro da embalagem.

- Não guarde o produto em espaços com ar contaminado.

Dados técnicos

Tensão de serviço: 3 V , 0,5 W

Pilhas: 2 pilhas AAA de 1,5 V

Faixa de medição: 0,00-0,19 % BAC

Precisão de medição: 0,0-1,9 g/l (por mil)
0,01% BAC 0,1g/l (por mil)

Classe de proteção: III

Dimensões: aprox. 95 x 36 x 17 mm

Peso: aprox. 43 g

Declaração de conformidade
   A AHG Wachsmuth & Krogmann mbH, Lange 

Mühren 1, 20095 Hamburgo, Alemanha, 
declara sob plena responsabilidade que o 
produto anteriormente mencionado cumpre os 
requisitos básicos das diretivas UE indicadas.  
A declaração de conformidade UE pode ser  
solicitada ao fabricante, no endereço indicado 
no cartão de garantia.

Eliminação
Eliminar a embalagem

 O material da embalagem é parcialmente 
reciclável. Elimine a embalagem de forma 
ecológica, depositando-a no ponto de 
recolha de material reciclável. Entregue-a 
num ponto de recolha público.

    Este símbolo indica como separar 
corretamente os materiais da embalagem 
para a eliminação. Elimine as embalagens de 
papel no ecoponto para papel e as 
embalagens de plástico, metal ou materiais 
compósitos no ecoponto amarelo.

Eliminar o produto
(aplicável na União Europeia e noutros Estados europeus 
com sistemas para uma recolha diferenciada de resíduos)

    Os aparelhos usados não podem ser 
 deitados para o lixo doméstico! 
Se oartigo ficar inutilizável definitivamente, todo 
o consumidor é legalmente obrigado a entregar os 
aparelhos usados, separados do lixo doméstico, 
junto de um ponto de recolha do seu município/
distrito. Garante-se assim que os aparelhos usados 
são reciclados de forma adequada, evitando os 
possíveis efeitos negativos para o meio ambiente.  

É por isso que os aparelhos elétricos estão 
identificados com o símbolo aqui ilustrado.

  As pilhas e as baterias não podem ser deitadas 
para o lixo doméstico! As baterias não podem ser 
eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Elas 
podem conter metais pesados tóxicos*) e estão 
sujeitas ao tratamento de resíduos perigosos. Pilhas 
e baterias que não estejam integradas de forma 
fixa no aparelho têm de ser removidas e eliminadas 
separadamente antes da eliminação. Entregar as 
pilhas e as baterias apenas no estado descarregado! 
Sempre que possível, utilize baterias em vez de 
pilhas de utilização única.  
*) identificados com: Cd = cádmio Hg = mercúrio 
Pb = chumbo.
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Indicações de segurança gerais
 Perigos para crianças e 
pessoas com capacida-
des limitadas!

-  Nunca deixe crianças sozinhas com 
o material da embalagem. Existe o 
perigo de asfixia através do 
material da embalagem. As 
crianças subestimam, muitas vezes, 
os perigos. Mantenha o produto 
sempre fora do alcance das 
crianças.

-  O produto não pode ser utilizado 
por crianças.

-  Este produto pode ser utilizado por 
pessoas com capacidades físicas, 
sensoriais ou mentais reduzidas ou 
com falta de experiência e 
conhecimentos, se supervisionadas 
ou se tiverem sido informadas sobre 
a utilização segura do produto e 
compreenderem os perigos daí 
resultantes. As crianças não podem 

Informações gerais
Ler e guardar o manual de instruções

  Leia todo este manual de instruções 
atentamente.

Tenha sempre em atenção todas as indicações de 
segurança. Se tiver alguma questão ou dúvida 
relativamente ao manuseamento do produto, entre 
em contacto com o seu distribuidor ou com o centro 
de assistência. Guarde bem este manual e, se 
necessário, entregue-o a terceiros.

Utilização correta
O âmbito de aplicação do alcoolímetro abrange 
a medição do título alcoométrico do ar de 
respiração expirado.
Esta não permite tirar quaisquer conclusões 
sobre o título alcoométrico no sangue. O 
aparelho não pode, sob circunstância alguma, 
ser utilizado para a avaliação da aptidão para 
conduzir ou da capacidade para executar 
atividades potencialmente perigosas.
O aparelho destina-se exclusivamente ao uso privado 
e não a uma utilização comercial. O produto não é 
nenhum brinquedo! Uma utilização diferente da 
anteriormente descrita ou uma modificação do 
produto não é permitida e pode dar origem a danos 
materiais ou mesmo ferimentos em pessoas. O 

fabricante ou o fornecedor não assumem qualquer 
responsabilidade por danos resultantes de uma 
utilização incorreta ou inadequada.

Explicação dos símbolos

Data de edição do manual de instruções: 
mês/ano

 
ATENÇÃO! Este símbolo/palavra de adver-
tência designa um perigo com um grau de 
risco médio que, se não for evitado, pode 
ter como consequência a morte ou 
ferimentos graves.

 

CUIDADO! Este símbolo/palavra de 
advertência designa um perigo com um 
grau de risco baixo que, se não for evitado, 
pode ter como consequência ferimentos 
ligeiros ou moderados.

  
NOTA! Esta palavra de advertência alerta 
para possíveis danos materiais.

 Declaração de conformidade (ver capítulo 
“Declaração de conformidade”): os 
produtos identificados com este símbolo 
cumprem todas as normas comunitárias 
aplicáveis do Espaço Económico Europeu.

Este símbolo significa que o produto 
funciona com baixa tensão de proteção 
(SELV/PELV).
Este símbolo identifica aparelhos que 
funcionam com corrente contínua.

Segurança
Indicações de segurança

 ATENÇÃO!  

Leia e considere todas as indicações 
de segurança apresentadas de 
seguida. A sua inobservância 
representa riscos de ferimentos e de 
acidentes, bem como de danos 
materiais no aparelho.

brincar com o produto. A limpeza e 
a manutenção pelo utilizador não 
podem ser realizadas por crianças 
sem supervisão.

Perigo de danos!

-  Não utilize o produto se detetar 
algum tipo de dano.

-  Não mergulhe o produto em água 
ou noutros líquidos.

-  Mantenha o produto longe de 
chamas abertas e superfícies 
quentes.

-  Nunca manipule nem modifique o 
produto.

 ATENÇÃO!  

-  Não assumimos qualquer responsa-
bilidade por acidentes ou danos 
relacionados com um teste de 
alcoolemia realizado com este 

aparelho!
-  Este é um aparelho não calibrado e 

não calibrável para determinar o 
valor aproximado de álcool na 
respiração. Com base nele, é 
calculado para fins ilustrativos o 
valor de álcool no sangue através 
de uma fórmula padronizada e 
apresentado no visor.

-  Trata-se, aqui, de valores aproxima-
dos, para fins de orientação. Estes 
não podem ser utilizados para 
determinar a aptidão para conduzir 
ou a capacidade para realizar 
atividades potencialmente 
perigosas.

-  O nível de embriaguez até ao qual 
uma pessoa se mantém em 
condições de conduzir depende de 
muitos fatores e varia de pessoa 
para pessoa. Depende ainda do 
peso do corpo, dos alimentos 
recentemente ingeridos, da 

quantidade e da duração do 
consumo de álcool, do estado físico 
e de saúde geral e de muitos outros 
fatores. Só um teste ao sangue 
permite tirar conclusões precisas.

-  Por isso, regra geral, aplica-se: após 
o consumo de álcool, não conduza 
nem realize atividades perigosas.

-  Utilize apenas pilhas do mesmo 
tipo (ver «Dados técnicos»).

Indicações de segurança 
relativas às pilhas

  ATENÇÃO! 
Indicações de segurança

-  Mantenha as pilhas fora do alcance 
das crianças. Em caso de ingestão, 
consulte um médico imediatamente!

-  Nunca carregue pilhas não 
recarregáveis. 

-  Não coloque as pilhas em curto- 
circuito nem as abra. Como 
consequência, pode ocorrer o 

sobreaquecimento, perigo de 
incêndio ou rebentamento.

-  Nunca deite as pilhas para o fogo 
ou para a água.

-  Não submeta as pilhas a qualquer 
tipo de carga mecânica.

-  Retire as pilhas assim que estas 
ficarem vazias ou se não utilizar o 
produto durante um longo 
período.

-  Não é permitido usar em simultâ-
neo tipos de pilha diferentes ou 
pilhas novas juntamente com 
pilhas usadas.

  CUIDADO! 
Risco de vazamento 
das pilhas

-  Evite condições e temperaturas 
extremas que possam atuar sobre 
as pilhas, por exemplo, aquecedo-
res/radiação solar direta.

-  Evite o contacto com a pele, com 

Vista geral / Peças do aparelho
A

Componentes

1  Indicador LCD

2 Botão POWER

3 Sensor de teste respiratório

4 Compartimento das pilhas

5 Alça de transporte

6 2 pilhas AAA de 1,5 V
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