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Anslut Alcocat till din smartphone
1. Ladda ner Alcocat-appen från App Store eller
Google Play Store
2. Slå på din smartphones Bluetooth och öppna appen
3. Skaka alkomätaren tre gånger för att slå på de vita
LED-lamporna
4. Anslut alkomätaren till din telefon och kom igång

Alkomätare LED-ljussignaler
Svagt vitt ljus - redo att anslutas till smartphone
Kort, rött ljus - battriet är slut
Stabilt vitt ljus - enheterna är kopplade

Pålitligt resultat
För att få ett pålitligt resultat, vänta 20 minuter efter att
ha druckit en sista drink eller rökt en cigarett.
Om produkten inte har använts på 24 timmar kan enheten
visa ett lägre resultat p.g.a. dammpartiklar. Upprepa
blåsningen om nödvändigt

Trådlös laddning
Rött LED-ljus på enheten indikerar att alkometer-batteriet
är urladdat. Det tar upp till tre timmar att ladda batteriet.

Garanti: Utan att begränsa ovanstående täcker garantin
inte följande:
- Användning med ikke-Alcocat-tillbehör som trådlös
laddare;
- Normalt slitage av produkten som uppstår med tiden så
som repor, bucklor, märken eller smådelar som lossnar efter
hand;
- Defekter eller skador som uppstår till följd av
felanvändning, olyckor, alternering, ovanlig belastning,
modifiering eller icke-autoriserade reparationer, inkorrekt
förvaring eller tredjeparts-apps som laddats ner till enheten;
- Skador som orsakats av användning utanför de tillåtna
eller avsedda områden som beskrivs i bruksanvisningen
från Alcocat;

1. Anslut micro-USB-kabel till
laddaren
2. Placera alkomätaren precis i
mitten av laddaren.
3. Följ det blinkande ljuset:
rött ljus - under 20% laddat
gult ljus - 20-70% laddat
grönt ljus - 70-99% laddat
4. Stabilt grönt ljus - alkometern
är fulladdad

kalkulerats
7. Blinkande rött ljus betyder fel. Prova igen.
8. Uppmätta BAC-resultat visas också på enheten:

grönt ljus - nykter
dgult ljus - under 0.2‰
rött ljus - över 0.2‰

Om batteriet i din smartphone är urladdat är det möjligt att
använda alkomätaren separat. LED-ljus färger visar
ungefärliga uppmätta resultat. Skaka enheten och följ LED-
ljus-instruktioner som beskrivet ovan.

Bruksanvisning
1. Tryck på i appen eller skaka enheten igen
när LED-lamporna har tänts
2. När blå LED-lampor börjar blinka har
alkomätaren börjat värma upp
3. Se till att de små lufthålen på enhetens sidor
inte täcks för när du håller i alkomätaren.
4. När blå LED-lampor blinkar fort, blås
kraftfullt, från lungorna i 5 sekunder mot
alkomätarens öppning.
5. Stabilt blått LED-ljus indikerar att
alkomätaren beräknar BAC
6.Blinkande blå LED-ljus efter
mätningssprocessen betyder att BAC har

- Modifieringar av produktens firmware eller software som
utförts av någon annan än Alcocat;
- Användning med felaktig spänning, ström eller batterier;
eller
- Skador som uppstått p.g.a. fukt;
- Alcocat-alkomätare har använts innan det har gått
20 minuter efter sista drink.
- Silikonföreningar/gaser skadar produkten. Produkten är
avsedd för utrymmen med frisk luft.

För att spara träd vill vi be dig om att läsa om
och se videor rörande Privatlivsinställningar,
Användarvillkor, Bruksanvisning och Vanliga
Frågor på alcocat.com


