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Langaton
lataaja

Pullonavaaja
magneetilla

Alkometri

Muodosta laitepari Alcocatin ja älypuhelimesi kanssa
1. Lataa Alcocat sovellus App Storesta tai
Google Play Storesta
2. Käynnistä älypuhelimesi Bluetooth ja avaa sovellus
3. Ravista alkometriä 3 kertaa käynnistääksesi laitteen
valkoiset LED-valot
4. Muodosta laitepari Alcocatin ja älypuhelimesi välille ja
aloita käyttö

Alkometrin LED-valosignaalit
Hiipuva valkoinen valo - valmis laitepariksi älypuhelimen
kanssa
Lyhyt punainen valo - virta on lopussa
Tasainen valkoinen valo - laitepari on muodostettu

Ohje
1. Paina sovelluksen näppäintä tai ravista
laitetta uudelleen kun valkoinen LED-valo on
päällä
2. Kun sininen LED-valo alkaa vilkkua,
alkometrin valmistelu on alkanut
3. Kun pitelet Alkometriä, varmista että pienet
ilmanvaihtoreiät laitteen sivuilla eivät ole
peitetty
4. Kun sininen LED-valo vilkkuu nopeasti,
puhalla 5 sekuntia syvältä keuhkoista
alkometrin putkeen
5. Tasainen sininen LED-valo osoittaa, että
alkometri mittaa BAC-lukemaa
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Tarkka tulos
Saadaksesi tarkan mittaustuloksen, odota 20 minuuttia
edellisen juoman tai savukkeen jälkeen. Jos laitetta ei ole
käytetty 24 tuntiin, se voi osien pölyisyydestä johtuen
näyttää alempaa mittaustulosta. Jos tarpeellista, puhalla
uudestaan.

Langaton lataus
Punaiset LED-valot osoittavat että alkometrin virta on
lopussa. Akun lataus kestää noin 3 tuntia.

Takuu: Ilman rajoituksia aikaisempaan, tämä takuu ei kata
seuraavaa:
- Käyttö Alcocatin ulkopuolisten laitteiden kuten
langattoman lataajan kanssa;
- Normaali tuotteen kuluminen ja ikääntyminen, kuten
naarmut, lommot, hankaumat ja osien löystyminen ajan
kuluessa;
- Viat ja vauriot, jotka johtuvat väärinkäytöstä,
onnettomuudesta, muunnoksista, epätyypillisestä
rasituksesta, modifikaatioista, epäsopivasta tai
valtuuttamattomasta huollosta, epäsopivasta säilytyksestä
tai kolmannelta osapuolelta ladatuista applikaatioista;
- Vauriot, jotka johtuvat Alcocatin ohjeistusten vastaisesta
käytöstä;

- Muiden kuin Alcocatin tekemät laiteohjelmiston tai
muiden ohjelmistojen muunnokset;
- Sopimattoman jännitteen, virtalähteen, tai paristojen
yhteiskäyttö; tai
- Liiallisen kosteuden aiheuttamat haitat;
- Alcocat alkometriä on käytetty alle 20 minuuttia
alkolijuoman nauttimisesta;
- Silikoniyhdistelmät/kaasut vahingoittavat tuotetta.
Tuote on tarkoitettu käyttöön huoneissa, joissa on raikas
ilma

Pelastaaksesi puun, ole hyvä ja katso videot
koskien yksityisyydensuojaa, ehtoja, laitteen
käyttöä sekä FAQ osoitteessa alcocat.com.

1. Yhdistä mikro USB-kaapeli lataajaan
2. Aseta alkometri tarkasti lataajan
keskelle
3. Seuraa vilkkuvaa valoa:
Punainen valo - alle 20% ladattu
Keltainen valo - 20-70% ladattu
Vihreä valo - 70-99% ladattu
4. Tasainen vihreä valo - alkometri on
täyteen ladattu

6. Vilkkuva sininen LED-valo mittausprosessin jälkeen
tarkoittaa, että BAC-lukema on laskettu
7. Vilkkuva punainen valo tarkoittaa virhettä. Yritä uudelleen
8.Mitatut BAC-tulokset on myös näytetty laitteessa:
vihreä valo - selvä
keltainen valo - alle 0.2‰
punainen valo - yli 0.2‰

Jos älypuhelimessa ei ole virtaa, voit käyttää alkometriä
erikseen. LED-valon värit osoittavat suuntaa-antavat
mittaustulokset. Ravista laitetta ja seuraa LED-valon ohjeita
kuten yllä on kuvattu.


