
 
Uživatelská příručka – Alkohol tester Solid 1T02 

Děkujeme vám, že jste si pořídili Solid 1T02 Digitální analyzér zbytkového alkoholu v dechu. Solid 1T02 

vám graficky zobrazí obsah alkoholu v dechu neboli pravděpodobnou koncentraci látky v krvi. 

 
 
1.Vložte 3 1,5V AAA alkalické baterie do 
přihrádky na baterie. Na displeji se objeví 
indikátor „AUTO CLEANING“ a začne se 
odpočítávat. Stiskem tlačítka ON/OFF dojde k 
přerušení procesu samočištění.  
 
2. Před použitím přístroje si vypláchněte ústa 
vodou. Po dobu alespoň 5 minut před 
použitím nekuřte a nepijte alkohol. 
Upozornění !!: Použití analyzéru alkoholu 
bezprostředně nebo do 5 minut po požití 
alkoholických nápojů může vést k poškození 
detekční sondy,  hrozí nepřesnost dalších 
měření. Přístroj je tímto vyjmut ze záruky pro 
neodborné zacházení. 
 
3. Stiskněte tlačítko ON/OFF a přístroj se 
zapne. Aktivuje se senzor předehřívání. Na 
displeji bude 6 sekund blikat  „WAIT“ 
(Čekejte), poté se na displeji střídavě ukazuje 
„PH“ a „ST“ a displej začne odpočítávat. 
 
4. Zasuňte brčko do otvoru nad displejem. 
 
5. Až dojde odpočítávání k nule, na displeji se zobrazí nápis „READY“ doprovázený zvukovým 
signálem a přístroj je připravený na test. 
 
6. Stiskněte a držte tlačítko „BLOW“, na displeji se objeví indikátor „Blow“. Uživatel musí nepřetržitě 
foukat do brčka po dobu cca 6 sekund, dokud nezazní zvukový signál a nezobrazí se hodnota měření. 

- Pokud je koncentrace alkoholu nižší než 0,2‰, na displeji se ukáže „LO“. 
- Pokud je koncentrace v rozpětí 0,2‰ – 1,5‰, na displeji se objeví číselná hodnota. 
- Pokud máte koncentraci alkoholu v krvi vyšší než 1,5‰, na displeji bude blikat „HI“ (High – 

vysoký) a „NO DRIVING“ (Neřídit). 
- Pokud chcete zopakovat měření, stiskněte tlačítko „Start“, počkejte, až dojde k odpočítání 

do nuly a na displeji se objeví „READY“. 
 
 Upozorňovací signály 

- Nízká úroveň – Pro měření s hodnotou menší než 0,2‰ se na displeji zobrazí „Low“ se 
zeleným podsvícením. 

- Bezpečná úroveň – Pro měření hodnot mezi nízkou (>0,2‰) a zvýšenou koncentrací; 
koncentrace alkoholu se zobrazí na displeji. 

- Zvýšená úroveň – Pro měření hodnot rovných nebo vyšších než zvýšená koncentrace 
analyzér vydá zvukový signál a na displeji budou blikat indikátory „NO DRIVING“ (Neřídit) 
a „Hi“ (Vysoká koncentrace) po dobu 25 sekund. Na displeji se zobrazí koncentrace 
alkoholu a indikátor „NO DRIVING“ (Neřídit) zůstane na LCD displeji. Pokud je naměřená 
hodnota větší než 1,5‰, bude blikat indikátor „NO DRIVING“ (Neřídit) a všechny ikony na 
displeji. Zmáčknutím libovolného tlačítka lze vypnout zvukový signál. 

 
Je zakázáno řídit při jakékoliv koncentraci vyšší než nízká úroveň! 
 
Poznámky: 

- Pro zajištění přesného měření byste při nečinnosti přístroje delší než 2 týdny měli provést 
samočištění (zejména při prvním použití). Je doporučeno vyjmout, znovu vložit baterie a 
přístroj zapnout. Na displeji bliká indikátor „AUTO CLEANING“. Začne 5minutové 



samočištění, na displeji je odpočítáván čas. Poslední minutu čištění doprovází zvukové 
signály. Přístroj se automaticky po jedné minutě od dokončení samočistícího procesu sám 
vypne. Před započetím testu se ujistěte, že v otvoru pro brčko není žádný zbytkový 
alkohol. 

- Stisknutí tlačítko ON/OFF ukončí samočistící proces. 
- Pro dosažení přesného měření se ujistěte, že v brčku není žádný zbytek alkoholu.  
- Po čtyřech po sobě jdoucích testech nechte přístroj 2 minuty v nečinnosti. 
- Na displeji se může na 5 sekund objevit „ERROR“, pokud jste provedli nesprávnou 

operaci: 
o Pokud jste nedrželi tlačítko BLOW minimálně na 5 sekund během foukání do 

brčka. 
o Když nezačnete test do 5 sekund po nápisu „READY“. 

- Pokud přístroj nepoužíváte, uchovejte ho v suchém prostředí. 
- Pokud bliká indikátor málo nabitých baterií, měření je neplatné. Vyměňte baterie. 
- Pokud je rozdíl mezi dvěma za sebou jdoucími měřeními větší než 0,1‰, měli byste test 

podstoupit znovu. 
 
 Specifikace 
 
1. Rozpětí:    0,2 ~ 1,5‰ BAC 
2. Zdroj napájení:  3 x 1,5AAA baterie 
3. Displej:   Grafický tříbarevný LCD displej s dvoubarevným podsvícením 
4. Automatické vypnutí:  Po 2 minutách 
5. Opakování měření:  Po 30 sekundách 
6. Rozměry:   107 x 45 x 25mm 
7. Kalibrace nízké hladiny alc. 0,2‰ BAC 
8. Obsah balení:  3ks dýchacích brček 
 
Hodnotu měření může ovlivnit mnoho různých faktorů jako např. znečištění ovzduší plyny, kouř a 
různé zápachy v ústech. Proto hodnotu měření považujte za orientační. 
Výrobce ani prodejce nepřebírá žádnou odpovědnost plynoucí z používání tohoto přístroje. 
 
Upozornění !!: Použití analyzéru alkoholu bezprostředně nebo do 20 minut po požití alkoholických 
nápojů může vést k poškození detekční sondy,  hrozí nepřesnost dalších měření. Přístroj je tímto 
vyjmut ze záruky pro neodborné zacházení. 
 
Nikdy nepijte alkohol, pokud se chystáte řídit! 
 
 

  


