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Инструкции за употреба
Благодарим Ви за закупуването на този уред! Моля, преди употреба прочетете внимателно тези инструкции
за употреба и ги пазете за бъдещи справки. Производителят и дистрибуторът носят отговорност при на-НЕ
ранявания или повреди на уреда вследствие на неправилна употреба и/или неспазване на инструкциите за
употреба.

Инструкции за безопастност

• Този дрегер за алкохол предоставя информация за нивото на алкохол в кръвта към момента на тестване.
Концентрацията на алкохол в кръвта се променя с изминаващото време и измерванията могат да варират
в зависимост от момента на тестване и околната среда (температура и др.).

Този уред е предвиден да бъде използван за справка за безопасно и отговорно шофиране. Той не може да•
бъде използван, като заместител на стандартните дрегери и тестове за концентрация на нивото на алкохол
в кръвта, използвани от органите на реда, които могат да покажат различни нива.

Отчетените стойности от този уред не носят правна тежест и не могат да бъдат използвани за онеправда-•
ване или освобождаване от отговорност.

Този дрегер не може да бъде използван, като отправна точка за установяване на способността Ви шофира-•
те безопасно и отговорно, да работите с тежки машини и техника или да участвате в екстремни и/или опасни
спортове, каскади и др. Производителят и дистрибуторът НЕ носят отговорност при неправилна употреба.

Преди да използвате този уред, прочетете внимателно инструкциите.•
Използвайте уреда само по предназначение. Производителят и дистрибуторът не носят отговорност при•

поява на повреда и/или нараняване, в резултат на неправилна употреба.
При съмнения за повреда, моля не използвайте уреда и потърсете оторизиран сервиз!•
Съхранявайте дрегера далече от източници на топлина, пряка слънчева светлина, влага, твърди и остри•

ръбове и предмети.
Не използвайте уреда в близост до летливи вещества (боя, инсектициди, спирт и спиртни напитки и др.).•
Не използвайте химикали и препарати за почистване на уреда!•
Ако дълго време няма да използвате дрегера - извадете батериите!•
НИКОГА не се опитвайте да поправите или модифицирате сами този уред!•
Пазете уреда от наранявания, удари и изпускания.•
Ако използвате уреда в помещение със спиртни или бензинови изпарения или газ, отчетените стойности•

могат да бъдат неверни! Същото важи и за задимени помещения.
Никога не потапяйте или мокрете дрегера, или частите му в течности или вода. Пазете далече от деца!•
Този дрегер е настроен по максималните допустими стойности според стандартите на ЕС - 0,5 гр./л.•
Ако след дълъг период на време, в който дрегерът не е бил използван, при включване на екрана се покаже•

стойност по-голяма от 0.00, то трябва да включите и изключите уреда, докато екрана се нулира.

Дрегер за алкохол
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Този продукт отговаря на всички приложими наредби и директиви на ЕС.

Информация на потребителите: Съгласно Законодателен декрет No. 49 от 14 март, 2014"2012/19/UE
за Прилагане на директивата относно отпадъците от електрическо и Електронно оборудване (ОЕЕО)".
Символът на зачеркната кофа за отпадъци показва, че продуктът в края на живота му трябва да
бъде изхвърлен отделно от другите отпадъци. Потребителят следва да изхвърли уреда и всичките
му компоненити в специализиран център за  разделно събиране на електронни и електрически
отпадъци, или да го върне на търговеца при закупуването на нов уред от сходен вид. Разделното
събиране за извеждане от експлоатация оборудване за рециклиране, третиране и екологично
съвместимо разположение допринася за избягване на възможните негативни последствия за
околната среда и здравето на човека и насърчава рециклирането на материалите. Правилното
изхвърляне на електрически уреди помага за предотвратяването на негативните последствия за
околната среда и човешкото здраве. Батериите, използвани в този уред, трябва да се изхвърлят
на определените за това места. Информирайте се за местните правила за разделно събиране на
батерии. Правилното изхвърляне на батерии помага за предотвратяването на негативните
последствия за околната среда и човешкото здраве.

Етикет:

Преди употреба отворете капачето на отделението за батерии и поставете 2 броя батерии тип ААА спрямо правилния поляритет.
След като сте се уверили, че батериите са поставени правилно, затворете капачето. Винаги поставяйте еднакви и новиВНИМАНИЕ!
батерии! смесвайте стари и нови батерии! Когато сменяте батериите, винаги подменяйте всички батерии заедно! Ако наНИКОГА НЕ
екрана се изпише , то батериите са за смяна. Препоръчително е да извадите батериите, ако няма да ползвате дрегера за“LO”
по-дълъг период от време.

За да сте сигурни, че отчетените стойности са коректни, избягвайте следните дейности преди тестване: пушене на цигари, пури и др.,

не яжте ментови и ментолови бонбони, сладки и др., не яжте шоколад, шоколадови бисквити, вафли и др., не приемайте каквито и да
е лекарства. Избягвайте да използвате дрегера при силно течение или вятър, в помещения, пълни с много хора и задимени помеще-

ния! Пазете уреда от вода и всякакви други течности! Съхранявайте в сухо и защитено от пряка слънчева светлина място. НИКОГА
не използвайте химикали и/или препарати, за да почистите дрегера!

За да получите най-точни и добри резултати по време на тестване, се препоръчва да изчакайте поне 45 минути, след като сте употре-
били алкохол. Нужни са около 45 минути на кръвта, за да абсорбира алкохола. Ако направите теста преди да са изминали 45 минути,
то резултата няма да бъде верен и може да се промени в зависимост от това, колко време е минало от употребата на алкохол. Ако
са изминали 7 минути отчетените стойности ще бъдат много високи, тъй като в устната кухина, хранопровода и лигавицата се е аб-
сорбирал част от погълнатия алкохол и е нужно време, те да се изчистят. Ако направите теста в периода 30 до 45-тата минута, то из-
мерените стойности ще бъдат по-ниски от реалните, тъй като в този период кръвта започва да абсорбира алкохола.

За използвате уреда, натиснете бутона за включване/изключване.Екрана ще светне с кратко звуково известяване. На екрана се изпис-
ва и започва обратно отброяване, докато дрегера загрее. След 10 секунди надписът бива сменен с ,“WARM UP” “WARM UP” “BLOW”
при което трябва да започнете да издишвате в отвора. Препоръчително е да поемете дълбоко дъх, след което да започнете бавно да
издишвате на около 3 см. разстояние от сензора. Измерените стойности ще се изпишат за период от 8 секунди върху екрана, след
което дрегерът ще се изключи автоматично. Можете отново да направите тест, като следвате отново стъпките по-горе. За по-прециз-
но измерване се препоръчва да изчакате поне една минута, преди втория тест.

ПОКАЗАНИЯ:

• 0.00 /g l - концентрация на алкохол в дъха
загряване на уреда, моля изчакайте• Warm up -

уредът е готов за тестване• Blow -
Класификация на отчетените стойности според
стандартите на Европейския Съюз:

Безопасно < 0,02%• Safety ( )
Внимание > 0,02% ; 0,05%• Caution ( )
Опасно > 0,05%• Danger ( )

Ако Вашата концентрация на алкохол в дъха
надвиши или е равна на 0,05%, то ще се включи зву-
ков сигнал индикиращ това и ще се появят надпис

и символ на екрана (фиг. 2).“DANGER”

Описание на продукта
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фиг. 1
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