Наръчник използвате
Алкохол детектор на потребителя

AT128
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Алкохолът детектор "ALC Nose" трябва да се използва само за да се
получи ndicatie овце за евентуален процент на алкохол в дъха. Вие не трябва да
разчитате единствено на него за да се определи, ако сте в състояние да
управлява моторно превозно средство за манипулиране на оборудване или да
участват в опасни дейности.
Всяко тяло реагира по различен начин на алкохол, така че резултатите от
изпитванията трябва да се разглеждат като стандартен референтен и не подлежат
на последващи решения.
Производителя, вносителя или дистрибутора не носи отговорност за използването
на този продукт по някаква причина. Този продукт не трябва да се използва като
инструмент, за да се определи дали едно лице е в състояние да управлява
моторно превозно средство, или ди spozitiv на законно и безопасно. Пиенето на
алкохол ще наруши рефлекси и разумно, за да водят
превозно средство.
Удар

Характеристики:

въздух

◇Sensor бързото поколение
◇Бърза реакция
◇Отговор rapidPerformanta стабилна SMD сглобени
◇Интелигентен контрол MCU
◇LCD екран
◇портативен
◇Използва индивидуални хигиенни Мундщуци
◇звуков предупреждение
◇Ниска консумация на енергия, индикатор за изтощена батерия
Техническа информация:
Бързо поколение сензор
Обхват на откриване: 0.00-2.00g/L (0.00-0.20%BAC, 0.00～2.0‰BAC;
0.00-1.00mg/L)
прецизност :±10%

F.S
Preset ниво: 0.50g/L (0.05%BAC; 0.5‰BAC; 0.24mg/L)
Време за загряване: <10 sec (Initial Warm-up 18 sec)
Време Tect: < 8 sec
Дисплей: 3 цифри LCD дисплей с червени LED
Хранене : 3Vdc (2xAAA батерии)
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екран LCD

прекъсвач

батерия

околна среда работа: -10°C -

50°C≤95%RH размери: 90mm X 30mm X
16mm / 45g

Показания:
Нивото на алкохол във въздуха дишаше
просто изчакайте Моля изчакайте
BLOW
Готови ли сте да тествате
Батерията е изчерпан, трябва да се
сменят.

0.00 g/L

Алкохол детектор ALC нос "може да се използва за бързо откриване на алкохол
дъх. Ако сте в нетрезво състояние напреднали
детектор ще предава аудио сигнал силна от определените за.
Указания за употреба:
1. тласък покрива надолу, за да отворите отделението за батериите,
поставете батериите и затворете внимателно, моля спазвайте правилната
посока на полярност в отделението за батерия, в противен случай можете
да повредите.

2. За да се осигурят точни резултати от тестове: не взриви дим и слюнка
не влиза на входа на детектора, стойте далеч от течности
и я съхранявайте на сигурно място, не премахвате почистващо
средство, ако има слюнка входящия тестване детектор ще бъде
прекъснато нормалното.

3. За да се гарантира резултат от теста, моля изчакайте 10 минути след
пиене на алкохол или тютюнопушене.
4. Щракнете върху "ключ" книгата лампа започва с кратък тон на звънене.
Изчакайте 10 секунди, докато сензора, за да се затопли (или 18 секунди, ако
никога не detecorul бил използван) ще се появи на тайминга на дисплей на
10-0, изчакайте, докато съобщението изчезне "Изчакайте".
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5. удар влизането на газ незабавно, ако буквата "C", а думата "удар", моля да
диша и издиша директно във входа на газ на разстояние от 3-4cm, когато
буквата "C", а думата "взриви" изчезва на ecarn спрете също взривиха
аудио сигнал ви напомня да се спре.

6. Прочети резултат след издишване, дисплеят ще се върне степента на
алкохол, резултатът ще бъде показан на екрана за ecunde 8 и с аудио сигнал,
захранването се изключва автоматично.
7. Ако е необходимо ново изпитване, моля натиснете бутона отново, "ключ"
и повторете предишните стъпки.
Уведомление:
1. Избягвайте силен шок тестер и да запази кутията или в склада.
2. Да не се почиства с всяко почистващо средство, ако има слюнка тестване
ще бъде прекъснато нормалното.
3. Като цяло, тестер ще бъде по-точно, ако настройка
4. След дълго съхранение, ако първоначалното ниво на алкохол във високите
нива LCD Inida, моля да го затворят и да го отворите до нивото е 0.00.
В интерес на непрекъснатото усъвършенстване на продукта, ние си запазваме
правото да променя характеристики на дизайна без предизвестие.
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