
 ALKOMAT LCD Z USTNIKAMI

MODEL: AL6

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

• Alkomat jest bardzo estetycznie wykonany, charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami - bez
problemu zmieści się w kieszeni spodni.

• Najnowocześniejsza generacja sensorów pomiarowych - zaawansowany hot wire sensor 
MCX23/2010 to jeden z najdokładniejszych sensorów na rynku.

• Bardzo prosta obsługa - wystarczy dmuchnąć w ustnik, poczekać kilka sekund i sprawdzić 
wynik.

• Charakteryzuje się bardzo szybkim pomiarem (poniżej 5 sekund).
• Wbudowany, czytelny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem.
• Przeliczanie wyniku na promile: Jeżeli trzeba przeliczyć wynik na promile należy przesunąć

przecinek w wyniku pomiaru %BAC np.: 0,04%=0,4 promila.
• Do zestawu dołączone jest 5 zapasowych ustników na alkomat i instrukcja obsługi.

2. Specyfikacja

• Model: AT-818
• Zakres pomiarowy: 0.000% - 0.199% BAC (0-1,99 promila), 0,000-0,995 mg/l BRAC
• Jednostki pomiarowe: %BAC, % BAC i mg/l BRAC
• Czas przygotowania: 20sec, czas pomiaru <5sec
• Dokładność: +/-10‰ części promila
• Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5V lub zasilacz 12V DC
• Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak
• Funkcja automatycznego wyłączania w celu oszczędności baterii: tak
• Funkcja alarmu gdy wynik pomiaru przekracza 0,5 promila.
• Podświetlenie: tak, niebieskie
• Sygnalizacja dźwiękowa początku i końca pomiaru: tak

• Kolor: czarny
• Wymiary: 110 x 60 x 30mm

3. Pomiar zawartości alkoholu

• Nałóż ustnik (dostępny pod tylną pokrywą alkomatu) w lewe lub prawe gniazdo ustnika w 
alkomacie.

• Przytrzymaj przycisk  przez 1 sek, nastąpi proces „rozgrzania” się alkomatu (15 sek.), o 
jego zakończeniu zostaniesz poinformowany sygnałem „beep” licznik odliczający dojdzie 
do zera.

• Wówczas należy dmuchać  w ustnik, przez 10 sekund, o zakończeniu tego procesu 
również poinformuję Cię sygnał „beep” , po którym zostanie podany wynik, tym samym 
przyciskiem ,możesz zmienić formę wyświetlania uzyskanego wyniku.

4. Uwagi i środki ostrożności

• NINIEJSZY ALKOMAT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE W CELU 
ORIENTACYJNEGO ZMIERZENIA STĘŻENIA ALKOHOLU WE KRWI! 

• Urządzenie przeznaczone do użytku indywidualnego, nie może być stosowane do celów 
lekarskich bądź diagnostycznych!

• Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń 
miejscu.

• Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
• Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
• Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
• Używać tylko oryginalnych alkalicznych baterii - używanie akumulatorków może 

powodować błędny pomiar. 
• Chronić przed zrzuceniem, wstrząsami i innymi uszkodzeniami

mechanicznymi.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

http://www.aptel.pl/

