
 
Užívateľský manuál – Alkohol tester Solid 1T02 

 
Ďakujeme, že ste si kúpili Solid 1T02 analyzátor zvyškového alkoholu. Solid 1T02 vám graficky 
zobrazí obsah alkoholu v dychu alebo pravdepodobnú koncentráciu látky v krvi.  
 

Užívateľská príručka 
 
1.Vložte 3x 1,5V AAA alkalické batérie do 
priehradky na batérie. Na displeji sa objaví 
indikátor „AUTO CLEANING“ a začne sa 
odpočítavať. 
2. Pred použitím minimálne 5 minút nefajčite 
a nepite alkohol. Upozornenie: Použitie 
analyzátora alkoholu bezprostredne alebo do 
5 minút po požití alkoholických nápojov môže 
spôsobiť poškodenie detekčnej sondy, hrozí 
nepresnosť ďalších meraní. Na prístroj sa 
preto pre neodborné zaobchádzanie 
nevzťahuje záruka. 
 
3. Stlačte tlačidlo ON/OFF a prístroj sa zapne. 
Aktivuje sa senzor predohrievania. Na displeji 
bude 6 sekúnd blikať  „WAIT“ (Čakajte), 
potom sa na displeji striedavo ukazuje „PH“ a 
„ST“ a displej začne odpočítavať. 
4. Zasuňte náustok do otvoru nad displejom. 
5. Keď dôjde odpočítavanie k nule, na displeji 
sa zobrazí nápis „READY“ sprevádzaný 
zvukovým signálom a prístroj je pripravený na 
test. 
6. Stlačte a držte tlačidlo „BLOW“, na displeji sa objaví indikátor „blow“. Užívateľ musí nepretržite fúkať 
do brčka po dobu cca 6 sekúnd, pokiaľ nezaznie zvukový signál a nezobrazí sa hodnota merania. 

- Pokiaľ je koncentrácia alkoholu nižšia ako 0,2‰, na displeji sa ukáže „LO“. 
- Pokiaľ je koncentrácia v rozpätí 0,2‰ – 1,3‰, na displeji sa objaví číselná hodnota. 
- Pokiaľ máte koncentráciu alkoholu v krvi vyššiu ako 1,3‰, na displeji bude blikať „HI“ 

(High – vysoký) a „NO DRIVING“ (Neriadiť). 
- Pokiaľ chcete zopakovať meranie, stlačte tlačidlo „Start“, počkajte, kým dôjde 

k odpočítaniu do nuly a na displeji sa objaví „READY“. 
 
Upozorňovacie signály 

- Nízka úroveň – Pre merania s hodnotou menšou ako 0,2‰ sa na displeji zobrazí „Low“ so 
zeleným podsvietením. 

- Bezpečná úroveň – Pre merania medzi nízkou úrovňou a upozornením. Koncentrácia 
alkoholu sa ukáže na displeji so zeleným podsvietením. 

- Zvýšená úroveň – Koncentrácia alkoholu v krvi dosahuje vyššie hodnoty. Na displeji bude 
blikať 3 sekundy „NO DRIVING“ (Neriadiť) a striedavo sa rozsvieti zelené a červené 
podsvietenie. Nápis „NO DRIVING“ ostane potom na displeji s červeným podsvietením a 
s hodnotou koncentrácie alkoholu. 

- Vysoká úroveň – Nápis „NO DRIVING“ sa objaví na 15 sekúnd, strieda sa oranžové a 
červené podsvietenie. Pokiaľ dosiahnete hodnotu vyššiu ako 1,3‰, bude svietiť nápis „NO 
DRIVING“ a všetky ikony budú blikať. Po stlačení akejkoľvek klávesy sa vypne zvukové 
upozornenie. 

 
Je zakázané riadiť pri akejkoľvek koncentrácii vyššej ako je nízka úroveň! 
 
Poznámky: 

- Pre zaistenie presnosti merania by ste pri nečinnosti prístroja dlhšej ako 2 týždne mali 
vykonať auto-čistenie. Zapnite prístroj spoločným stlačením kláves ON/OFF a BLOW. 
Klávesy držte po dobu 2 sekundy. Alebo vyberte a znovu vložte batérie a prístroj zapnite. 
Na displeji svieti „AUTO CLEANING“. Kvapku 5% roztoku alkoholu kvapnite do priestoru 
na náustok. Priestor pre náustok utesnite krytom. Začne 5-minútové samočistenie, na 
displeji sa odpočítava čas. Posledná minúta čistenia je oznámená zvukovými signálmi – 
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zložte kryt z priestoru na náustok. Prístroj sa po jednej minúte po dokončení samočistenia 
sám vypne.  

- Stlačenie tlačidla ON/OFF ukončí samočistiaci proces. 
- Pre dosiahnutie presného merania sa uistite, že v náustku nie je žiaden zbytok alkoholu. 
- Po štyroch po sebe idúcich testoch nechajte prístroj 2 minúty v nečinnosti. 
- Na displeji sa môže na 5 sekúnd objaviť „ERROR“, pokiaľ ste vykonali nesprávnu 

operáciu: 
o Pokiaľ ste nedržali tlačidlo BLOW minimálne na 5 sekúnd počas fúkania do 

náustku. 
o Ak nezačnete test do 5 sekúnd po nápise „READY“. 

- Pokiaľ prístroj nepoužívate, uchovajte ho v suchom prostredí. 
- Pokiaľ bliká indikátor málo nabitých batérii, meranie je neplatné. Vymeňte batérie. 
- Pokiaľ je rozdiel medzi dvomi za sebou idúcimi meraniami väčší ako 0,1‰, mali by ste test 

podstúpiť znova. 
 
Špecifikácie 
 
1. Rozpätie:    0,2 ~ 1,3‰ BAC 
2. Zdroj napájania:  3 x 1,5AAA batérie 
3. Displej:   Grafický trojfarebný LCD displej s dvojfarebným podsvietením 
4. Automatické vypnutie: Po 2 minútach 
5. Opakovanie merania: Po 30 sekundách 
6. Rozmery:   107 x 45 x 25mm 
7. Obsah balenia:  3ks dýchacích náustkov 
 
Upozornenie: Použitie analyzátora alkoholu bezprostredne alebo do 20 minút po požití 
alkoholických nápojov môže spôsobiť poškodenie detekčnej sondy, hrozí nepresnosť ďalších 
meraní. Na prístroj sa preto pre neodborné zaobchádzanie nevzťahuje záruka. 
 
Hodnotu merania môže ovplyvniť mnoho rôznych faktorov, ako napr. znečistenie ovzdušia plynmi, 
dym a rôzne zápachy v ústach. Preto hodnotu merania považujte za orientačnú. 
Výrobca ani predajca nepreberá žiadnu zodpovednosť plynúcu z používania tohto prístroja. 
 
Nikdy nepite alkohol, pokiaľ sa chystáte riadiť! 
 
 

 


