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In deze doos vindt u
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oplader

Flesopener
met magneet
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Verbind Alcocat met je smartphone
1. Download de Alcocat-app in de App Store of de
Google Play Store
2. Schakel de Bluetooth van je smartphone in en open de
app
3. Schud de alcoholmeter 3 keer om de witte LED-lampjes in
te schakelen
4. Koppel de aloholmeter met je smartphone en begin hem
te gebruiken

Alcoholmeter LED-lichtsignalen
Vervagend wit licht - klaar om te koppelen met smartphone
Kort rood licht - batterij is leeg
Stabiel wit licht - apparaten zijn gekoppeld

en volg de instructies van het LED-licht zoals hierboven
beschreven

Nauwkeurig resultaat
Om een nauwkeurig resultaat te krijgen, wacht 20 minuten
na een laatste drankje of een sigaret.
Als het product niet gebruikt 24 uur, kan de inrichting een
onderste resultaat door stofdeeltjes tonen. Indien nodig,
herhaal dan het blazen.

Draadloos opladen
Rode LED-lampjes op het apparaat geven aan dat de
alcometerbatterij leeg is. Het opladen van de batterij duurt
maximaal 3 uur.

Garantie: Zonder het voorgaande te beperken, is deze
garantie niet van toepassing op het volgende:
- Gebruik met niet-Alcocat-accessoires zoals een draadloze
oplader;
- Normale slijtage of veroudering van het product, zoals
krassen, deuken, slijtage of losraken van onderdelen na
verloop van tijd;
- Defecten of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik,
ongeval, wijziging, ongebruikelijke stress, aanpassing,
onjuiste of ongeautoriseerde reparatie, onjuiste opslag of
applicaties van derden gedownload naar het product;
- Schade veroorzaakt door het gebruik van Alcocat;
- Aanpassingen van de firmware of software van het product
door anderen dan Alcocat;

1. Sluit de micro-USB-kabel aan op
de oplader
2. Plaats de alcoholmeter precies
in het midden van de oplader
3. Volg het knipperende licht:
rood licht - minder dan 20%
opgeladen
geel licht - 20-70% opgeladen
groen licht - 70-99% opgeladen

4. Stabiel groen licht - alcoholmeter
is volledig opgeladen

alcometer BAC meet
6. Knipperende blauwe LED-lamp na het meetproces
betekent dat het resultaat van de alcoholpromillage is
berekend
7. Knipperend rood licht betekent fout. Probeer het opnieuw
8. Gemeten alcoholpromillage-resultaten worden ook op het
apparaat aangegeven:

groen licht - sober
ygeel licht - minder dan 0.2‰
rood licht - meer dan 0.2‰

Als de batterij van een smartphone leeg is, kunt u de
alcoholmeter apart gebruiken. LED-lichtkleuren zullen de
geschatte meetresultaten aangeven. Schud het apparaat

Hoe te gebruiken
1. Druk op de knop op de app of schud het
apparaat opnieuw nadat de witte LED-lampjes
zijn ingeschakeld
2. Zodra de blauwe LED-lampjes beginnen te
knipperen, begint de alcoholmeter op te
warmen
3. Houd de Alcometer, er zeker van dat kleine
gaatjes voor de luchtstroom aan de zijkanten
van het apparaat niet worden gedekt
4. Wanneer blauwe LED-lampjes snel knipperen,
blaas dan 5 seconden diep uit de longen
richting de opening
5. Stabiel blauw LED-lampje geeft aan dat

- Gebruik met onjuiste spanning, voeding of batterijen; of
- Schade als gevolg van overmatig vocht.
- Alcocat alcoholmeter werd al 20 minuten na het drinken
van een alcoholische drank gebruikt.
- Siliconenverbindingen / gassen zal het product
beschadigen. Het product is bedoeld voor gebruik in
ruimtes gevuld met verse lucht.

Voor het redden van een boom, lees en bekijk
de video's over alle informatie op basis van
het Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden
en Apparaat-veelgestelde vragen van
alcocat.com.
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