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Tilslut Alcocat til din smartphone
1. Download Alcocat-appen fra App Store eller
Google Play Store
2. Slå Bluetooth til på din smartphone og åbn appen
3. Ryst alkometeret 3 gange for at tænde dets hvide
LED-lamper
4. Tilslut alkometeret til din smartphone og kom i gang

Alkometer LED-lyssignaler
Falmende, hvidt lys - klar til at blive tilsluttet smartphone
Kort, rødt lys - batteriet er fladt
Stabilt, hvidt lys - enhederne er parret

Nøjagtigt resultat
For at opnå nøjagtige resultater, skal du vente med at puste
til 20 minutter efter din sidste genstand eller cigaret. Hvis
enheden ikke har været brugt i 24 timer, vil den muligvis
vise et lavere resultat grundet støvpartikler. Hvis nødvendigt,
pust venligst flere gange

Trådløs opladning
Røde LED-lys på enheden indikerer at alkometerets batteri
er fladt. Opladning af batteriet kan tage op til 3 timer

Garanti: Uden at begrænse ovenstående, gælder garantien
ikke i følgende tilfælde:
- Brug med ikke-Alcocat tilbehør såsom trådløs oplader;
- Normal brug og forældelse af produktet såsom ridser,
buler, mærker eller dele der løsnes over tid;
- Defekter eller skader forårsaget af misbrug, ulykker,
ændringer, excessivt brug, modificering, forkert eller
uautoriseret reparation, forkert opbevaring eller download
af tredjepartsapplikationer til produktet;
- Skader forårsaget af brug udenfor tilladt eller
hensigtsmæssig brug beskrevet i brugervejledningen lavet
af Alcocat;
- Modifikationer af produktets firmware eller software af
enhver anden en Alcocat;

- Brug med forkert spænding, strømforsyning eller batterier;
eller
- Skade forårsaget af excessiv fugt;
- Alcocats alkometer er taget i brug før 20 minutter efter
sidste alkoholiske genstand
- Silikoneforbindelser/-gasser skader produktet. Produktet
er designet til brug i rum fyldt med frisk luft

For at redde et træ, skal vi bede dig læse og
se videoer om alle informationer i
overensstemmelse med vores
Fortrolighedspolitik, Betingelser for brug,
Brug af enheden og FAQ på alcocat.com

1. Tilslut micro USB-kablet til
opladeren
2. Placer alkometeret i
midten af opladeren
3. Følg det blinkende lys:
rødt lys - under 20% opladt
gult lys - 20-70% opladt
grønt lys - 70-99% opladt
4. Stabilt, grønt lys - alkometeret er
fuldt opladt

resultatet af BAC er udregnet
7. Blinkende, rødt lys indikerer at der er sket en fejl. Prøv igen
8. De udregnede BAC-resultater vises også på enheden:
grønt lys - ædru
gult lys - under 0.2‰
rødt lys - over 0.2‰

I tilfælde af at din smartphones batteri er fladt, kan du også
bruge alkometeret separat. LED-lysfarverne indikerer de
estimerede resultater. Ryst enheden og følg LED-
lysinstruktionerne, som beskrevet ovenfor

Brugervejledning
1. Tryk på i appen eller ryst enheden igen, når
LED-lysene er tændt
2. Så snart de blå LED-lys begynder at blinke,
er alkometeret i gang med at varme op
3. Når du holder alkometeret, skal du sikre dig,
at du ikke blokerer for de små huller til
lufttilførsel, på siderne af enheden
4. Når de blå LED-lys blinker hurtigt, pust
kraftigt ud i 5 sekunder mod alkometerets hul
5. Stabilt, blåt LED-lys indikerer at alkometeret
måler BAC
6. Blinkende, blåt LED-lys, lige efter målingen,
indikerer at


