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Sapāro Alcocat ar viedtālruni
1. Lejupielādējiet lietojumprogrammu Alcocat no App Store
vai Google Play
2. Leslēgt Bluetooth viedtālrunī un atvērt lietotni
3. Pakratīt elpas analizātoru 3 reizes lai ieslēgtu baltās LED
gaismas uz ierīces
4. Sapāro elpas analizātoru ar viedtālruni un sāc to lietot

Alkometra LED gaismu signāli
Dziestoša balta gaisma - gatavs sapārošanai ar viedtālruni
Īsa sarkana gaisma - akumulators ir tukšs
Degoša balta gaisma - ierīces ir sapārotas

parādīs aptuvenus mērījumu rezultātus. Sakartīt ierīci un
sekot LED gaismu instrukcijām kā tas aprakstīts augstāk

Precīzi rezultāti
Lai iegūtu precīzu rezultāu sagaidīt kad paiet 20 minūtes
kopš pēdējā dzēriena vai cigaretes. Ja produkts nav lietots
24 stundas, ierīce var parādīt zemākus mērījumu rezultātus
putekļu daļiņu dēļ. Ja nepieciešams, lūdzu pūtiet atkārtoti

Bezvadu lādēšana
Sarkanā LED gaisma norāda, ka elpas analizātora
akumulators ir tukšs. Akumulatora uzlāde aizņem līdz 180
minūtēm

Garantija: Neierobežojot iepriekšējo, šī garantija neattiecas
uz sekojošo:
- Lietošana ar neoriģinālajaiem piederumiem, tādiem kā
kabeļi un maciņi
- Produkta dabīgo nolietojumu un novecošanu kā rezultātā
radušies skrāpējumi, iespiedumi, nodilums un detaļu
vaļīgums, ko izraisījusi ilglaicīga lietošana;
- Defekti vai bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas,
negadījumu, izmaiņu un modifikāciju, pārslodzes,
napareiza vai neautorizēta remonta, nepareizas glabāšanas
vai nesavietojumu lietotņu ielādēšanas dēļ.;
- Bojājumi, kas radušies lietojot produktu ārpus atļautajiem
un paredzētajam lietojumiem, kas norādīti ražotāja Alcocat
instrukcijās;

- Produkta programmnodrošinājuma modifikācijas, ko
veicis jebkurš cits kā Alcocat;
- Lietošana ar nepiemērotu voltāžu, strāvas padevi vai
akumulatoriem;
- Bojājumi, kas radušies pārmērīga mitruma ietekmē;
- Alcocat elpas analizātora lietošana mazāk kā 20 minūtes
pēc alkohola lietošanas
- Silikona savienojumi un gāzes var sabojāt produktu.
Produkts ir paredzēts lietošanai telpās, kurās ir svaigs gaiss.
Lai saglabātu kokus, lūdzu iepazīstieties ar
Privātuma Politiku, Lietošanas nosacījumiem,
Ierīces lietošanu, un Biežāk uzdotajiem
jautājumiem izlasot informāciju un
noskatoties video vietnē alcocat.com

1. Pievienot strāvas avotam
pieslēgtu mikro USB kabeli
lādētājam
2. Novietot alkometru tieši
lādētāja vidusdaļā
3. Sekot mirgojošajai gaismai:
sarkana gaisma - uzlāde līdz 20%
dzeltena gaisma - uzlāde līdz 70%
zaļa gaisma - uzlāde līdz 100%
4. Degoša zaļa gaisma - alkometrs
ir uzlādēts

5. Degoša zila LED gaisma liecina, ka alkometrs mēra
alkohola saturu asinīs
6.Mirgojoša zila LED gaisma pēc mērījuma veikšanas
nozīmē, ka alkohola saturs asinīs tiek aprēkināts
7.Mirgojoša sarkana gaisma pēc mērījuma nozīmē kļūdu.
Mēģināt vēlreiz
8. Noteiktais alkohola saturs asinīs tiek parādīts arī uz
ierīces:
zaļa gaisma - skaidrā prātā
dzeltena gaisma - līdz 0.2‰
sarkana gaisma - vairāk kā 0.2‰

Gadījumā, ja viedtālruņa akumulators ir tukšs, pastāv
iespēja lietot alkometru atsevišķi. LED gaismu krāsas

Kā lietot
1. Nospiest lietotnē pogu vai sakratīt ierīci
atkārtoti pēc tam kad ieslēdzas baltā LED
gaisma
2. Kad zila LED gaisma sāk mirgot, alkometrs
sāk uzsilt
3. Turot alcometer pārliecinieties, ka netiek
aizsegti nelielie caurumi ierīces sānos, kas
paredzēti gaisa plūsmai.
4. Kad zilā LED gaisma sāk mirgot ātri, izdarīt
dziļu izelpu no plaušām alkometra nelielās
atveres virzienā, lai izmērītu alkohola saturu
asinīs


