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Nesta caixa você vai encontrar

Alcocat

Alcocat
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Carregador
wireless

Abridor
de garrafa
com Iman

Alcoolímetro

Emparelhe o Alcocat com o seu smartphone
1. Descarga a App Alcocat da App Store ou do Google Play
2. Activa o Bluetooth e inicia a app
3. Agite o alcoolímetro 3 vezes para ligar suas luzes LED
brancas
4. Emparelhe o alcoolímetro com o seu smartphone e
comece a utilizá-lo

Simais de luz LED do alcoolímetro
Luz branca esbatida - pronta para emparelhar com o
smartphone
Luz vermelha curta - a bateria está vazia
Luz branca estável - os dispositivos são emparelhados

Como usar
1. Pressione o botão na aplicação ou agite o
dispositivo novamente após as luzes LED
brancas terem acendido
2. Assim que as luzes LED azuis começam a
piscar, o alcoolímetro começa a aquecer
3. Enquanto segura o alcoolímetro, certifique-se
de que os pequenos orifícios para o fluxo de ar
nas laterais do dispositivo não estão cobertos.
4. Quando as luzes azuis do LED estiverem a
piscar rapidamente, sopre 5 segundos
profundamente dos pulmões para o buraco do
alcoolímetro.
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indicarão os resultados aproximados medidos Agite o
dispositivo e siga as instruções de luz LED conforme
descrito acima

Resultado preciso
Para obter um resultado preciso, aguarde 20 minutos
depois de tomar uma última bebida ou um cigarro. Se o
produto não tem sido utilizado durante 24 horas, o
dispositivo pode apresentar um resultado inferior devido
às partículas de poeira. Se necessário, repita o sopro.

Carregador wireless
As luzes vermelhas do LED no dispositivo indicam que a
bateria do alcoolímetro está vazia. O carregamento da

Para guardar uma árvore, leia e veja vídeos
sobre toda a informação de acordo com a
Política de Privacidade, Termos de Utilização,
Utilização do dispositivo e FAQ de alcocat.com.

1. Ligue o cabo power micro-USB ao
carregador
2. Coloque o alcoolímetro
exatamente no centro do carregador
3. Siga a luz intermitente:
luz vermelha - menos de 20%
carregada
luz amarela - 20-70% carregada
luz verde - 70-99% carregada
4. Luz verde estável - o bafômetro
está totalmente carregado

5. A luz LED azul estável indica que o alcoolímetro está
medindo a quantidade de alcool no sangue
6. A luz LED azul intermitente após o processo de medição
significa que o resultado do alcool no sangue foi calculado
7. A luz vermelha intermitente significa erro. Tente
novamente
8. Os resultados do álcool no sangue medidos também são
indicados no aparelho:
luz verde - sóbrio
luz amarela - abaixo de 0.2‰
luz vermelha - acima de 0,2‰

Se a bateria do smartphone estiver vazia, pode utilizar o
alcoolímetro separadamente. As cores das luzes LED

Garantia: Sem limitar o precedente, esta garantia não se
aplica ao seguinte:
- Usar com acessórios que não sejam da Alcocat, como o
carregador sem fio;
- Desgaste e desgaste normal ou envelhecimento do
produto, tais como arranhões, amolgadelas, arranhões
ou afrouxamento de peças ao longo do tempo;
- Defeitos ou danos causados por mau uso, acidente,
alteração, uso indevido, modificação, reparo inadequado
ou não autorizado, armazenamento inadequado ou
aplicativos de terceiros baixados para o produto;
- Danos causados pela utilização fora das utilizações
permitidas ou previstas descritas nas instruções fornecidas
pela Alcocat;

- Modificações do firmware ou software do produto por
qualquer outra pessoa que não a Alcocat;
- Use com tensão inadequada, fonte de alimentação ou
baterias; ou
- Danos causados por humidade excessiva.
- O bafômetro Alcocat foi usado antes de 20 minutos após
beber uma bebida alcoólica.
- Os compostos de silicone / gases irá danificar o produto.
O produto destina-se para uso em salas cheias de ar fresco.

bateria demora até 3 horas.


