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Šioje dėžėje jūs rasite

Alcocat

Alcocat
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Bevielis
pakrovėjas

Butelio
atidarytuvas
su magnetu

Alkotesteris

Sujunkite Alcocat su išmaniuoju telefonu
1. Atsisiųskite programėlę „Alcocat“ iš „App Store“ arba
„Google Play“
2. Ljunkite „Bluetooth“ ryšį išmaniajame telefone ir atverkite
programėlę
3. Papurtykite alkotesterį 3 kartus, kad įjungtumėte baltus
įrenginio šviesos diodus
4. Sujunkite Alkotesterį su išmaniuoju telefonu ir pradėkite
naudoti
Alkotesterio LED šviesų signalai
Gęstanti balta šviesa - pasiruošęs sujungimui su išmaniuoju
telefonu
Trumpas raudonas signalas - baterija išsikrovė
Stabilus baltas signalas - įrenginiai yra sujungti

Kaip naudoti
1. Paspauskite mygtuką programėlėje arba vėl
papurtykite prietaisą po to kai balta šviesa
užgeso
2. Pradėjes mirksėti žydras LED signalas
indikuoja jog alkotesteris ruošiasi darbui
3. Laikykite prietaisą tokiu būdu kad mažytės
kaiurymės šonuose nebūtų uždengtos
4. Kai žydras LED signalas greitai mirksi
pūskite 5 sekundes giliai iš plaučių į
alkotestetrio siaurą skylę. Tai aktyvuoja
alkoholio koncentracijos kraujyje matavimą
5. Pastvobus žydras LED signalas indikuoja
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matavimo rezultatus. Papurtykite prietaisą ir
vadovaukitės LED signalų instrukcijomis kaip aprašyta
aukščiau

Tikslūs rezultatai
Siekiant tikslių rezultatų - palaukite 20 minučių po
paskutinio gėrimo ar cigaretės. Priešingu atveju prietaiso
parodymai gali būti netikslūs.Jei prietaisas nebuvo
naudotas 24 valandas, rodomas rezultatas gali būti
mažesnis dėl susikaupusių dulkių. Pakartokite matavimą.

Belaidis įkrovimas
Raudonai šviečiantys įrenginio šviesos diodai reiškia, kad

Garantija: Be anksčiau pateiktų apribojimų, ši garantija
netaikoma:
- Naudojami ne Alcocat aksesuarai, kaip antai kabeliai ar
apsaugos priemonės
- įprastai nusidėvėjusiam ar pasenusiam produktui
(pavyzdžiui, dėl įbrėžimų, įlinkimų, nusitrynimų), ilgainiui
atsilaisvinusioms ar nusidėvėjusioms dalims;
- defektams ar žalai dėl netinkamo naudojimo, nelaimingo
atsitikimo, dalių pakeitimo, neįprasto suspaudimo,
modifikavimo, netinkamo ar neleistino remonto, netinkamo
saugojimo ar į prietaisą atsisiųstų trečiųjų šalių programėlių;
- Žalai dėl produkto naudojimo ne pagal leidžiamą paskirtį,
nurodytą „Alcocat“ pateiktose instrukcijose;

1. Prijunkite micro USB pakrovėją
2. Padėkite alkotesterį tiksliai ant
pakrovėjo vidurio
3. Sekite mirksinčius LED signalus:
raudonas signalas - pakrauta iki 20%
geltonas signalas - pakrauta iki 70%
žalias signalas - pakrauta iki 100%
4. Stabilus žalias signalas -
alkotesteris pilnai pakrautas

jog vykdomas alkoholio koncentracijos kraujyje matavimas
6. Žydras mirksintis LED signalas po matavimo indikuoja
kog alkoholio koncetracijos kraujyje rodiklis suskaičiuotas
7. Raudonas mirksintis signalas indikuoja klaidą. Bandykite
iš naujo
8. Išmatuotas alkoholio koncentracijos kruajyje lygis
rodomas ir prietaise:
žalia spalva - blaivas
geltona spalva - iki 0.2‰
raudona spalva - daugiau negu 0.2‰

Jei išmaniojo telefono baterija išsikrovė - įmanoma naudoti
alkotesterį atskirai. LED signalai apytikriai indikuos

išseko alkotesterio baterija. Baterijos įkrovimas trunka iki
180 minučių

- Kai produkto programinę ar aparatinę įrangą pakeičia ne
oficialūs „Alcocat“ asmenys;
- Kai naudojama netinkama įtampa, maitinimo šaltinis ar
baterijos;
- Žala dėl pernelyg didelės drėgmės;
- Alkotesteris „Alcocat“ gali būti naudojamas praėjus
20 minučių po alkoholinio gėrimo vartojimo;
- Silikono junginiai/garai gali sugadinti prietaisą. Prietaisas
skirtas naudoti išvėdintose patalpose.
Norėdami prisidėti prie medžių išsaugojimo,
informacijos, susijusios su privatumo politika,
naudojimo sąlygomis, prietaiso naudojimu,
taip pat DUK ir vaizdo įrašų ieškokite
tinklalapyje www.alcocat.com.


