
3 4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Sellest karbist leiad

Juhtmevaba
laadija

Magnetiga
pudeliavaja

Alkomeeter

+ +

ET

Alcocat

Alcocat

1 2

Ühilda Alcocat oma nutitelefoniga
1. Alcocat äpp lae alla App Store'ist või Google Play'st
2. Lülita sisse nutitelefoni Bluetooth ja ava äpp
3. Raputa alkomeetrit 3 korda, et lülitada sisse valged LED
tuled
4. Ühilda alkomeeter ja nutitelefon ning alusta kasutamist

Alkomeetri LED tulede tähendused
Hajuv valge tuli - valmis ühilduma nutitelefoniga
Lühike punane tuli - aku on tühi
Püsiv valge tuli - seadmed on ühildatud

tulemusele. Raputa alkomeetrit ja juhindu LED tuledest
nagu eelpool kirjeldatud.

Täpsed tulemused
Et saada täpseim tulemus, oota 20 minutit peale viimast
jooki või sigaretti. Kui seadet pole kasutatud 24 tundi, võib
seade näidata madalamaid tulemusi, kuna sensoris võivad
esineda tolmu osakesed. Kui vaja, palun korda puhumist.

Juhtmevaba laadimine
Punased LED tuled seadmel viitavad alkomeetri tühjale
akule. Laadimine kestab kuni 3 tundi.

5. Stabiilne sinine LED tuli näitab, et alkomeeter mõõdab
alkoholi sisaldust veres
6. Vilkuv sinine LED tuli peale mõõdistamist tähendab, et
tulemus on kalkuleeritud
7. Vilkuv punane tuli peale mõõdistamist, tähendab viga.
Proovi uuesti
8. Mõõdetud tulemus on näha ka seadmel:

roheline tuli - kaine
kollane tuli - kuni 0.2‰
punane tuli - üle 0.2‰

Juhul kui nutitelefoni aku on tühi, siis saad alkomeetrit
kasutada ka eraldi. LED tulede värvid viitavad kaudselt

Kuidas kasutada
1. Peale valgete LED tudele süttimist, vajuta äpis
nuppu või raputa seadet veel kord
2. Kui sinised LED tuled on hakanud vilkuma, on
alkomeeter alustanud üles soojenemist
3. Alkomeetrit käes hoides veendu, et õhuavad
seadme külgedel ei oleks kaetud
4. Kui sinised LED tuled on hakanud kiiresti
vilkuma, siis puhu järjest 5 sekundit sügavalt
kopsudest alkomeetri avasse

Garantii: Käesolevaga kirjeldatut ei kohaldata toote
garantiid järgnevatel tingimustel:
- Mitte Alcocat lisatarvikute kasutamine, näiteks laadijad
- Toote tavapärane kasutamine või vananemine, nagu
kriimustused, mõlgid, praod sh liikuvate osade kulumine aja
jooksul;
- Defektid või kahjustused, mis on põhjustatud toote
väärkasutusest, õnnetusest, muutustest, ebatavalisest
pingest, muudatustest, ebaõigest või loata
parandamisest, ebaõigest ladustamisest või kolmanda
osapoole rakenduse allalaadimisest
- Kahju, mis on põhjustatud toodete kasutamisest väljaspool
lubatud ja kavandatud kasutusalasid, mis on kirjeldatud

1. Ühenda vooluvõrgus olev mikro
USB kaabel laadijaga
2. Aseta alkomeeter täpselt laadija
keskele
3. Jälgi vilkuvat tuld:
punane tuli - kuni 20% laetud
kollane tuli - kuni 70% laetud
roheline tuli - kuni 99% laetud

4. Stabiilne roheline tuli -
alkomeeter on 100% laetud

Alcocat'i juhendites;
- Toote riistvara või tarkvara muudatuste läbiviimine kellegi
teise poolt kui Alcocat ametlikult esindajalt;
- Ebaõige pinge, toiteallikas või patareid sh aku kasutamine
- Kahjustused liigse niiskuse tõttu;
- Alcocat alkomeetrit on kasutatud enne 20 minutit pärast
alkohoolse joogi tarbimist;
- Silikooni aurud/gaasid õhus kahjustavad toodet. Toode on
mõeldud kasutamiseks värske õhuga ruumis

Et päästa üks puu, palun loe ja vaata videoid
kõik vajaliku privaatsuspoliitika,
kasutusjuhendi, kasutamise tingimuste ja KKK
kohta veebilehelt alcocat.com


