
CZ Návod pro alkohol tester Solight 1T04A 

Děkujeme, že jste si zakoupili náš digitální dechový analyzátor, který měří obsah alkoholu v dechu a ukazuje možnou míru 
intoxikace. 

Popis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napájení 

Bateriemi: Používejte výhradně alkalické baterie 1,5 V – 3x AAA LR03. Nabíjecí baterie 1,2 V jsou pro provoz zařízení nedostatečné. 
Zejména při použití částečně vybitých dobíjecích baterií může dojít ke snížení intenzity zobrazení na displeji a přístroj bude tento 
stav interpretovat jako vybité baterie.  

Otevřete kryt baterií zatlačením na pojistku viz šipka na 
obrázku. Poté vložte baterie. Dbejte přitom vyznačené polarity. 

USB kabelem: Kabel neslouží k nabíjení baterií, ale k přímému 
napájení zařízení. Nehrozí zde nebezpečí poškození baterií. Můžete použít jakýkoliv USB napájecí adaptér 5V. Na výstupním proudu 
nezáleží. 

Uvedení do provozu 

Po vložení baterií nebo zapojení USB napájecího kabelu se automaticky spustí proces čištění a zahřátí senzoru. Při tomto procesu 
svítí na displeji Clr. Celý proces trvá cca 1 minutu. Proces můžete přeskočit dvojitým stiskem tlačítka pro zapnutí přístroje. 

Měření 

1. Před použitím analyzátoru dechu si vypláchněte ústa čistou vodou. Nejméně 10 minut před měřením nekuřte a nepijte 
alkohol. Měření bezprostředně nebo krátce po požití alkoholu je nepřesné a obvykle také způsobuje poškození měřicího 
senzoru. Reklamace z této příčiny by byla neoprávněná. 

2. Nakloňte otočný náustek kolmo k přístroji. Pro testování lze použít pouze tento otočný náustek. Při testování více osob 
nasaďte z hygienických důvodů na náustek hadičku (dodávanou spolu se zařízením). Pro každou osobu použijte novou 
náustkovou trubičku. 

3. Stisknutím tlačítka na 1 sekundu zapněte přístroj, poté následuje aktivace testovacího senzoru trvající přibližně 40 sekund. 
Na displeji se začne odpočítávat číslo "40", po kterém se objeví nápis "WAIT" a odpočítávání do nuly. Na konci odpočítávání 
zazní zvukový signál a na displeji se krátce objeví text "READY". Poté začne na displeji blikat nápis "BLOW", což znamená, že 
uživatel může zahájit test. 

4. V tomto okamžiku vložte náustek do úst a zhruba 5 až 6 sekund nepřerušovaně foukejte. Během foukání bude trvale svítit 
nápis "BLOW". Pokud není foukání zjištěno během režimu "READY", přístroj zobrazí "Flo" a červené podsvícení. 

5. Po dvojitém pípnutí foukání ukončete. Zařízení nyní zahájí analýzu, která je indikována blikáním textu "READING" na displeji.  
6. Na displeji se zobrazí naměřená hodnota, např. 0,203 ‰BAC. 

- Pokud je naměřená hodnota nižší než 0,200 ‰, na displeji se zobrazí hodnota 0,000 ‰ nebo 0,100 ‰ alkoholu v dechu. 
- Pokud přístroj naměří hodnotu mezi 0,200 ‰ a 3,000 ‰ alkoholu v dechu, zobrazí se na displeji naměřená hodnota. 
- Přednastavená hodnota 0,200 ‰ upozorní na překročení tolerovaného limitu pro řízení motorových vozidel aktivací  
  pozadí displeje. 
- Při překročení hodnoty 3.000 ‰ alkoholu v dechu začnou na displeji blikat texty "3.000" a "NO DRIVING". 

7. Pro nové měření znovu stiskněte tlačítko pro zapnutí. 
8. Po čtyřech následujících měřeních nechte přístroj 2 minuty v klidu. 
9. Stisknutím tlačítka pro zapnutí na 2 sekundy přístroj vypnete. Přístroj se automaticky vypne přibližně po 60 sekundách 
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Paměť 

Přístroj ukládá posledních 20 výsledků měření do paměti. Pro zobrazení a přepínání výsledků v paměti opakovaně stiskněte 
tlačítko Paměť.  Pro vymazání výsledků z paměti vyjměte baterie na dobu 5 sekund. 

Nastavení jednotek a úrovně upozornění 

1. V moment čištění přístroje (CLR) podržte zároveň obě tlačítka na přední straně přístroje po dobu cca 3 
vteřin.   

2. Ve chvíli, kdy se na displeji zobrazí „0000“ stiskněte jednou horní tlačítko tak, aby se na displeji objevilo 
„1000“ a vyčkejte. Alkoholtester následně přejde do nastavení úrovně varování. 

3. Nastavte horním tlačítkem úroveň varování. 
4. Spodním tlačítkem nastavte jednotky (mg/l, % BAC, ‰ BAC) 
5. Podržte spodní tlačítko po dobu cca 3 vteřin a nastavení bude potvrzeno zobrazením „SAVE“.  
 

 

 

Vložit  

Mouth Piece 

Stisknout tlačítko 

pro zapnutí  



Poznámky 

1. Pro dosažení co nejpřesnějších výsledků doporučujeme testovací komoru co nejpečlivěji vyčistit od předchozího testování, 
zejména v případě opakovaných měřicích cyklů. To lze provést tak, že přístrojem zatřesete v ruce tak, aby šel čistý vzduch do 
trubičky pro foukání. Dokonalého vyčištění lze dosáhnout proudem čerstvého vzduchu - např. pomocí ventilátoru. 

2. Když jsou baterie vybité, bliká ikona baterie. V takovém případě okamžitě vyměňte baterie za nové. 
3. Pokud přístroj nebyl delší dobu používán, mohou se výsledky prvních dvou testů lišit od skutečných hodnot. Pokud je rozdíl 

mezi dvěma měřeními větší než 0,3 ‰, měli byste provést ještě jedno měření.  
4. Při foukání do přístroje nezakrývejte výstup vzduchu z přístroje. Způsobilo by to nepřesné měření. 

Skladování a používání 

1. Přístroj skladujte v suchém prostředí bez přítomnosti chlóru nebo korozivních plynů.  
2. Za obvyklých podmínek je životnost polovodičového senzoru delší než 2 roky. 
3. Nenechávejte zařízení spadnout na zem ani jej nevystavujte nárazům a vibracím. V případě poškození pádem je zařízení 

prakticky neopravitelné.  
4. K čištění používejte suchý hadřík a nepoužívejte abrazivní prostředky nebo rozpouštědla. 
5. Přístroj by měl být každých 12 měsíců překalibrován nebo by měl vyměněn modul senzoru. 

Tento dechový analyzátor by měl být používán pouze jako obecné vodítko pro zjištění hladiny alkoholu v těle. Hladinu alkoholu v 
dechu může ovlivnit řada faktorů (např. plyny ve vzduchu, kouř, pachy z úst atd.). Proto jsou naměřené hodnoty pouze přibližné. 
Výsledek testu by neměl být interpretován jako nezpochybnitelný podklad pro určení bezpečné schopnosti řídit, obsluhovat 
zařízení nebo vykonávat jiné nebezpečné činnosti. Prodejce ani výrobce nepřebírají žádnou odpovědnost vyplývající z použití 
tohoto přístroje. PŘED JÍZDOU NEPOŽÍVEJTE ALKOHOL! Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění! 

Technické údaje 

Rozsah měření 0,000 - 3,000 ‰ 

Přesnost měření ± 0.1 ‰ po kalibraci 

Displej 3 desetinná místa, 4 barvy podsvícení 

Funkce automatického vypnutí Přibližně 60 s po posledním měření či stisku tlačítka 

Provozní teplota +5 °C +45 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, 
případně ke stažení na shop.solight.cz. Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká 
republika 

mailto:info@solight.cz


SK Pokyny pre alkohol tester Solight 1T04A 

Ďakujeme, že ste si zakúpili náš digitálny dychový analyzátor, ktorý meria obsah alkoholu vo vašom dychu a ukazuje možnú mieru 
opitosti. 

Popis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napájanie 

Batérie: používajte iba alkalické batérie 1,5 V - 3x AAA LR03. Dobíjacie batérie 1,2 V sú na prevádzku zariadenia nedostatočné. 
Najmä pri použití čiastočne vybitých nabíjateľných batérií sa môže znížiť intenzita zobrazenia a zariadenie bude tento stav 
interpretovať ako slabé batérie.  

Kryt batérie otvorte stlačením zámku, pozri šípku na obrázku. 
Potom vložte batérie. Dodržiavajte vyznačenú polaritu. 

Kábel USB: Kábel sa nepoužíva na nabíjanie batérií, ale priamo 
na napájanie zariadenia. Nehrozí žiadne riziko poškodenia batérií. Môžete použiť akýkoľvek 5V napájací adaptér USB. Na 
výstupnom prúde nezáleží. 

Uvedenie do prevádzky 

Po vložení batérií alebo pripojení napájacieho kábla USB sa automaticky spustí proces čistenia a zahrievania snímača. Počas tohto 
procesu sa Clr. Celý proces trvá približne 1 minútu. Tento proces môžete preskočiť dvojitým stlačením tlačidla na zapnutie 
zariadenia. 

Merania 

1. Pred použitím dychového analyzátora si vypláchnite ústa čistou vodou. Najmenej 10 minút pred meraním nefajčite a nepite 
alkohol. Meranie bezprostredne alebo krátko po konzumácii alkoholu je nepresné a zvyčajne spôsobuje poškodenie 
meracieho senzora. Reklamácia z tohto dôvodu by bola neopodstatnená. 

2. Nakloňte otočný náustok kolmo k nástroju. Na testovanie sa môže použiť iba tento otočný náustok. Ak testujete viac ako 
jednu osobu, z hygienických dôvodov pripojte k náustku hadičku (dodanú so zariadením). Pre každú osobu použite novú rúrku 
s náustkom. 

3. Stlačením tlačidla na 1 sekundu zapnite prístroj, potom sa aktivuje testovací snímač v trvaní približne 40 sekúnd. Na displej i 
sa začne odpočítavať až po číslo "40", potom sa zobrazí "WAIT" a odpočítava sa do nuly. Na konci odpočítavania zaznie 
zvukový signál a na displeji sa na chvíľu zobrazí text "READY". Na displeji potom bliká "BLOW", čo znamená, že používateľ 
môže spustiť test. 

4. V tomto okamihu vložte náustok do úst a nepretržite fúknite približne 5 až 6 sekúnd. Kontrolka "BLOW" bude počas fúkania 
svietiť nepretržite. Ak sa počas režimu "READY" nezistí fúkanie, prístroj zobrazí "Flo" a červené podsvietenie. 

5. Po dvojitom pípnutí prestaňte fúkať. Zariadenie teraz spustí analýzu, ktorá je indikovaná blikaním textu "READING" na  
displeji.  

6. Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota, napr. 0,203 ‰BAC  
- Ak je nameraná hodnota nižšia ako 0,200 ‰, na displeji sa zobrazí 0,000 ‰ alebo 0,100 ‰ alkoholu v dychu 
- Ak zariadenie nameria hodnotu medzi 0,200 ‰ a 3,000 ‰ alkoholu v dychu, na displeji sa zobrazí nameraná hodnota  
- Prednastavená hodnota 0,200 ‰ vás upozorní na prekročenie tolerančnej hranice pre jazdu aktivovaním zobrazenia  
  pozadia. 
- Po prekročení hodnoty 3,000 ‰ alkoholu v dychu budú na displeji blikať texty "3.000" a "NO DRIVING". 

7. Ak chcete vykonať nové meranie, znova stlačte tlačidlo napájania. 
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Zapnutie 
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Obsah alkoholu nad 

úroveň upozornenia 



8. Po štyroch po sebe nasledujúcich meraniach nechajte prístroj 2 minúty v pokoji. 
9. Stlačením tlačidla napájania na 2 sekundy vypnite zariadenie. Zariadenie sa automaticky vypne približne po 60 sekundách 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pamäť 

Prístroj ukladá do pamäte posledných 20 výsledkov meraní. Ak chcete zobraziť a prepínať medzi výsledkami v pamäti, opakovane 
stlačte tlačidlo Pamäť.  Ak chcete vymazať výsledky z pamäte, vyberte batérie na 5 sekúnd. 

Nastavenie jednotiek a úrovní upozornenia 

1. V moment čistenia prístroja (CLR) podržte zároveň obe tlačidlá na prednej strane prístroja po dobu cca 3 
sekúnd. 

2. V chvíli, keď sa na displeji zobrazí „0000“ stlačte raz horné tlačidlo tak, aby sa na displeji objavilo „1000“ a 
vyčkajte. Alkoholtester následne prejde do nastavenia úrovne varovania. 

3. Nastavte horným tlačidlom úroveň varovania. 
4. Spodným tlačidlom nastavte jednotky (mg/l, % BAC, ‰ BAC) 
5. Podržte spodné tlačidlo po dobu cca 3 sekúnd a nastavenie bude potvrdené zobrazením „SAVE“. 

 

Vložiť  

Ústna súprava 

Stlačením tlačidla 

zapnete  



Poznámky 

1. Na dosiahnutie čo najpresnejších výsledkov odporúčame čo najdôkladnejšie vyčistiť skúšobnú komoru od predchádzajúceho 
testovania, najmä v prípade opakovaných meracích cyklov. Môžete to urobiť tak, že zatrasiete prístrojom v ruke, aby sa do 
vyfukovacej trubice dostal čistý vzduch. Dokonalé čistenie možno dosiahnuť prúdom čerstvého vzduchu - napr. pomocou 
ventilátora. 

2. Keď sú batérie vybité, bliká ikona batérie. V takom prípade batérie okamžite vymeňte za nové. 
3. Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíval, výsledky prvých dvoch testov sa môžu líšiť od skutočných hodnôt. Ak je rozdiel medzi 

týmito dvoma meraniami väčší ako 0,3 ‰, mali by ste vykonať ďalšie meranie.  
4. Pri fúkaní do jednotky nezakrývajte výstup vzduchu z jednotky. To by spôsobilo nepresné merania.  

Skladovanie a používanie 

1. Prístroj skladujte v suchom prostredí bez chlóru alebo korozívnych plynov.  
2. Za normálnych podmienok je životnosť polovodičového snímača dlhšia ako 2 roky. 
3. Zariadenie nepúšťajte na zem ani ho nevystavujte nárazom alebo vibráciám. V prípade poškodenia pri páde je zariadenie 

prakticky neopraviteľné.  
4. Na čistenie používajte suchú handričku a nepoužívajte abrazívne prostriedky ani rozpúšťadlá. 
5. Prístroj by sa mal každých 12 mesiacov rekalibrovať alebo by sa mal vymeniť modul snímača. 

Tento dychový analyzátor by sa mal používať len ako všeobecná pomôcka na určenie hladiny alkoholu v tele. Hladinu alkoholu v 
dychu môže ovplyvniť viacero faktorov (napr. plyny vo vzduchu, dym, pach z úst atď.). Preto sú namerané hodnoty len približné . 
Výsledok testu by sa nemal interpretovať ako nespochybniteľný základ na určenie bezpečnej schopnosti viesť vozidlo, obsluhovať 
zariadenie alebo vykonávať iné nebezpečné činnosti. Predajca ani výrobca nenesú žiadnu zodpovednosť vyplývajúcu z používania 
tohto zariadenia. NEPOŽÍVAJTE ALKOHOL PRED JAZDOU! Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia! 

Technické údaje 

Rozsah merania 0,000 - 3,000 ‰ 

Presnosť merania ± 0,1 ‰ po kalibrácii 

Zobrazenie 3 desatinné miesta, 4 farby podsvietenia 

Funkcia automatického vypnutia Približne 60 sekúnd po poslednom meraní alebo stlačení 
tlačidla 

Prevádzková teplota +5 °C +45 °C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výrobok je vystavené CE prehlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi. Na vyžiadanie u výrobcu: 
info@solight.cz, prípadne na stiahnutie na shop.solight.cz. Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec 
Králové 500 06, Česká republika 

mailto:info@solight.cz

