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Digitālais alkometrs Platinium PROFI
Lietošanas instrukcija
Paldies, ka iegādājāties šo produktu.
Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.
Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Saistību atruna
Digitālais alkometrs ir paredzēts tikai orientējošu rezultātu iegūšanai. Šī ierīce nav paredzēta diagnostiskiem
vai medicīniskiem mērījumiem. Alkometrs uzrāda iespējamo alkohola daudzumu Jūsu izelpā – tas nevar tikt
izmantots kā vienīgais reibuma pakāpes noteikšanas avots lai noteiktu vai ir droši vadīt auto, uzraudzīt
iekārtas vai veikt citas darbības, kas prasa augstu reakcijas ātrumu un uzmanību.
Cilvēka organisma reakcija uz alkoholu ir atšķirīga – pat ja alkohola satura mērījums izelpā ir neliels, tas
nenozīmē, ka Jūsu reakcija un uzmanības līmenis nav pasliktinājušies. Atcerieties, ka jebkura daudzuma
alkohola lietošana ietekmē Jūsu reakcijas ātrumu un refleksus.

Vispārējs apraksts
Šis alkometrs ir izstrādāts alkohola satura noteikšanai Jūsu ķermenī. Ierīce ir apgādāta ar ļoti jūtīgu sensoru,
tai ir moderns dizains un neliels izmērs, kas nodrošina ērtu lietošanu un uzglabāšanu. Ja alkohola līmenis
Jūsu izelpā pārsniegs normu – ierīce Jūs brīdinās ar audio un vizuālu brīdinājuma signāliem.

Ierīces apraksts
Progresīvais pusvadītāja alkohola sensors.
Ātra mērījumu veikšana.
Gudrā MCU kontrole.
Tūlītēja rezultātu uzrādīšana LCD displejā.
Digitālais LCD displejs ar zilu apgaismojumu.
Moderns dizains un neliels izmērs.
Audio brīdinājuma signāls, ja alkohola līmenis pārsniedz normu.
Sensora kļūdu meklēšanas sistēma.
Zemas bateriju jaudas indikators.

Ierīces sastāvdaļu apraksts
1.
2.
3.
4.
5.

Sensora atvere.
Skaņas signāla atvere.
Ieslēgšanas slēdzis.
Ārējās barošanas ligzda.
LCD displejs.
6. Ventilācijas atvere.

Izplatītājs: SIA TVshopEXTRA.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 40103807818
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Ierīces displeja apraksts
Baterijas ir gandrīz tukšas
Alkohola daudzums izelpā ir
ļoti augsts.
Alkohola
daudzuma
mērvienība

Izelpā tika
konstatēts
pārāk augsts
alkohola
saturs

Alkohola
daudzums izelpā
Pūtiet elpu
sensora atverē
Rezultāts

Sagatavošanās
darbam
Tests

8.88
Displejs rāda "C"
Displejā parādās "-"
FFF

Alkohola daudzums
Sagatavojaties pūst elpu sensora atverē
Alkohola koncentrācijas analīze, lūdzu, uzgaidiet!
Sensora kļūda

Alkometra lietošana
1. Atveriet bateriju nodalījumu un ielieciet baterijas. Atcerieties, ka baterijas ir jāievieto pareizā
polaritātē. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.
2. Nospiediet ieslēgšanas pogu apmēram 3 sekundes – alkometra displejs iegaismosies un Jūs
izdzirdēsiet skaņas signālu. Displejā parādīsies uzraksts: „WAIT” – kas nozīmē, ka alkometrs
gatavojas mērījumam.
Piezīme: laika atskaite ir no alkohola satura pēdējā mērījuma laikā – jo augstā bija koncentrācija, jo
lēnāk notiks laika atskaite un otrādi.
3. Displejā sāksies laika atskaite – no 100 līdz 000, tad parādīsies skrejošs burts: ”C” un uzraksts:
„BLOW” – šajā brīdī ievelciet dziļi elpu un pūtiet sensora atverē, līdz izdzirdat audio signālu. Audio
signāls nozīmē, ka ierīce ir beigusi mērījumu.
4. Displejā parādīsies uzraksts „TEST”, tas nozīmē, ka ierīce analizē iegūtos datus. Rezultāts būs
redzams apmēram 8 sekundes, tad Jūs izdzirdēsiet skaņas signālu un alkometrs automātiski
izslēgsies.
5. Ja vēlaties veikt atkārtotu mērījumu – atkārtojiet procedūru vēlreiz.
Uzmanību! Sargājiet alkometri no krišanas un stipriem triecieniem. Nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrumu
iekļūšanu alkometrā.

Galvenie tehniskie parametri
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Sensora tips: Progresīvais pusvadītāja alkohola sensors
Mērījumu amplitūda: 0.00 līdz 2,00‰, 0,00 līdz 1,00g/l.
Mērījumu solis: 0,01‰
Mērījuma precizitāte: ± 10%
Apkārtējās vides temperatūra: 10-50⁰C.
Izmēri: 103x65x27mm.
Svars: 65g (bez baterijas).
Displejs: 3 zīmju LCD displejs ar zilu apgaismojumu.
Darbību nodrošina trīs 1.5V AAA baterijas.
Mērījumu skaits bez bateriju nomaiņas: līdz 200 mērījumiem (atkarībā no bateriju veida).

Iespējamās problēmas, to risinājumi:
Problēma

Iespējamais iemesls

Risinājums

Nepareizi ievietotas baterijas

Ievietojiet baterijas pareizi
ievērojot polaritāti

Baterijas ir tukšas

Ievietojiet jaunas (pilnas)
baterijas.

Ierīce ieslēdzas uz īsu brīdi

Sazinieties ar ražotāju

Mērījums vēl līdz galam nav
veikts

Sagaidīt līdz mērījums tiek
pilnībā pabeigts

Ierīce ieslēdzas uz īsu brīdi

Sazinieties ar ražotāju

Displejā parādās FFF ierīce izslēdzas

Sensora kļūda

Sazinieties ar ražotāju

Uz displeja parādās indikators, baterija
ir gandrīz tukša, un ierīce izslēdzas.

Baterijas ir tukšas

Ievietojiet jaunas (pilnas)
baterijas

LCD displejs ir melnā krāsā

Neparādās mērījumi

Produktu uzlabošana ir pastāvīgs process – tāpēc mēs paturam tiesības mainīt produktu izskatu bez iepriekšēja
brīdinājuma.
Uzmanību!
 Uzglabājiet alkometru vietā, kur tas ir pasargāts no triecieniem un cita veida bojājumiem.
 Tūlītēja alkometra lietošanā pēc liela alkohola daudzuma uzņemšanas vai smēķēšanas var novest pie jūtīgā
sensora sabojāšanas. Šādos gadījumos, pirms testa veikšanas, mēs iesakām nogaidīt apmēram 15 minūtes.
 Sargājiet ierīci no mitruma un ūdens.
 Sargājiet ierīci no kritieniem un mehāniskiem triecieniem.
 Uzglabājiet ierīci vietā, kur nav šķīdinātāju vai citu ķimikāliju izgarojumu, jo tie var bojāt ierīces sensoru.
 Ievietojiet baterijas ir pareizā polaritātē, lietojiet viena veida alkaline baterijas.
 Neatstājiet ierīci tiešos saules staros, ekstrēmi augstā un zemā temperatūrā.
Ierīces garantija neattiecas:
 Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
 Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
 Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
 Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas
rezultātā.
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Apkārtējās vides aizsardzība
Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves
atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.
Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības
aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku
informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai
veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.

Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu.
Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22. punkta 5.
apakšpunkts nosaka, ka: “Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir
atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot
atpakaļ;”
Importēts no Čehijas Republikas
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