Alcovisor Satellite
Návod k obsluze
Převratná novinka na trhu! Stylově vypadající, rychlý a přesný tester alkoholu s nabíjecí lithiovou baterií. Můžete ho použít jako
svítidlo / baterku a prostřednictvím USB kabelu ním dokonce můžete nabít svůj mobilní telefon, tablet nebo fotoaparát!
Obsah balení:
detektor alkoholu Alcovisor Satellite
vestavěná nabíjecí baterie
5 ks náustků
USB kabel + 3 koncovky
záruční list
návod k obsluze
Specifikace:
Typ senzoru: elektrochemický (FuelCell)
Čas přípravy k měření: 5s.
Čas reakce: 4s.
Baterie: vnitřní nabíjecí 2600mAh
Vstupní USB port: Micro USB 5V 0.5A
Výstupní USB port: USB 5V 0.5A
Rozsah měření: 0,000 - 4,000 promile
Provozní teplota: 0 °C až +40 °C
Přesnost: +/- 5%
Životnost senzoru: Neomezená
Upozornění:
Před použitím testeru po požití alkoholu, jídla, požití léku nebo kouření je důležité vyčkat alespoň 20 minut!Jinak hrozí poškození
senzoru a nesprávné vyhodnocení měření!
Abyste se na tester mohli spolehnout a aby ste prodloužili jeho životnost, je třeba jej každých 6 měsíců kalibrovat.
Použití testeru:
1. zapněte tester - stiskněte a podržte tlačítko zapnutí / vypnutí, dokud neuslyšíte pípnutí
2. na displeji se zobrazí počet provedených testů od poslední kalibrace
3. pokud chcete zobrazit výsledek posledního měření, krátce stiskněte tlačítko zapnutí / vypnutí a výsledek se zobrazí na displeji
4. pokud chcete zapnout světlo, stiskněte tlačítko nastavení. Po opětovném stisknutíse světlo vypne.
5.změna jednotky měření – zapněte tester a proveďte test. Po zobrazení výsledku držte tlačítko nastavení a krátkým stisknutím
tlačítka zapnutí / vypnutí můžete změnit jednotku měření:mg/100ml, g/100ml, mg/ml, mg/l, ug/100ml, %,‰, g/l
5. Provedení testu
- Po zapnutí se na displeji zobrazí nápis "blow", který znamená, že tester je připraven k foukání. Také se zobrazí teplota a stav baterie.
- Vložte náustek.
- Zhluboka se nadechněte a dlouho a plynule foukejte do náustku, zatímco zní zvukové znamení –pípání.
- Po správném fouknutí se na displeji zobrazí nápis "wait", měření se vyhodnocuje a následně se zobrazí na displeji výsledek.
- Pokud byl detekovánj akýkoliv objem alkoholu v krvi, tester na tuto skutečnost upozorní pípáním.
- Pro provedení dalšího testu stačí stisknout tlačítko zapnutí / vypnutí. V případě, že byl v dechu naměřen alkohol, počkejte alespoň 1
minutu do provedení dalšího testu a vyměňte náustek.
- Pro vypnutí testeru podržte tlačítko zapnutí / vypnutí.
- Tester se automaticky vypne do 2 minut od posledního použití.

Nabíjení:
Nabití alkoholtesteru:
- Připojte USB kabel do počítače
- Indikátor svítí červeně, pokud se tester nabíjí
- Indikátor svítí zeleně po nabití testeru
Nabití telefonu / tabletu / fotoaparátu přes tester:
- Připojte USB kabel do testeru
- Vyberte příslušnou koncovku, kterou připojíte na druhou stranu kabelu a tuto připojte do zařízení, které chcete nabít
- Po úplném nabití Vašeho zařízení USB kabel odpojte
Kompatibilita s:
Mobily:
Iphone, Samsung, HTC, Sony Ericsson, Blackberry, Nokia, LG, Motorola
Tablety:
iPAD, GALAXY TAB, XOOM
Fotoaparáty:
Sony, Olympus
Reset testeru:
V případě, že tester nereaguje na mačkání tlačítek, stiskněte tlačítkove spodní části testeru označené nápisem "reset".
Záruka:
Záruční doba je 24 měsíců. Přebíráme záruku za správnou činnost výrobku v souladu s normou výrobce a veškeré závady v činnosti,
které se vyskytnou během záruční lhůty, bezplatně opravíme.Ná základě této záruky nelze uplatňovat další nároky na jiné vzniklé
ztráty (ušlý zisk atd..).
S reklamací se obracejte vždy na svého prodejce!
Záruka se nevztahuje na:
- Závady způsobené neodborným zacházením
- Závady způsobené vdechováním vysoké koncentrace alkoholu a kouře (bezprostředně po požití alkoholu, případně při kouření)
- Závady způsobené použitím nesprávného příslušenství
- Závady způsobené zásahem do vnitřku přístroje
- Přirozené opotřebení vnějšího povrchu
- Poškození během transportu nebo nesprávným skladováním
- Přirozené opotřebení senzoru
- Nutnost kalibrace přístroje (senzoru)

Kalibrace, reklamace, záruční a pozáruční servis provádí:
VLan s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, SR,tel: 032 / 38 10 075
Korespondenční adresa: VLan s.r.o., Tečovice 43, 763 02 Zlín
Při uplatňování nároku na záruční opravu nebo kalibraci přístroje je nutné předložit záruční list a průvodní dopis
s popisem závady / požadavky společně s Vašimi fakturačními údaji a telefonním číslem!Záruka se nevztahuje
na závady vzniklé opotřebením senzoru. Kalibrace přístroje nebo výměna senzoru se nepovažují za záruční
opravu. Záruka se rovněž nevztahuje na závady způsobené vdechováním vysoké koncentrace alkoholu a kouře
(bezprostředně po požití alkoholu a při kouření).

