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Digitaalne alkomeeter 
 



 

 

 
Digitaalse ekraaniga alkomeeter. 

 

 

 
1) LCD ekraan 2) sisse-/väljalülitamine 

3) puhumisavad 4) patareisahtel 



 

 

 
Omadused 

1. Helilise hoiatusega puhumisõhu analüüsimine 

2. Vahemik 0.00-0,19%BAC 6 0.0- 1,9g/l (ehk 0.00- 

0,95mg/l BRAC) 

3. Kiire arvutamine ja tulemus 

4. Automaatne väljalülitumine 
 

Patareide paigaldamine 

1. Avage patareisahtel, lükates selle kaane alla. 

2. Paigaldage kaks 1,5V AAA patareid, jälgige, et nende 

asend oleks selline nagu sahtlis näidatud. 

3. Sulgege patareisahtel. 
 

 
Alkomeetri kasutamine 

Ettevalmistamine 

1. Vajutage üks kord sisse- / väljalülitamisnuppu, ekraan 

süttib 

ning kostab helisignaal 



 

 

 

 
2. Ekraanil kuvatakse soojendussümbolit ning 

algab 10-st 0-ni taguripidi loendus, alkomeeter 

on ettevalmistavas režiimis 
 

Märkus 

Esmakordsel kasutamisel või pärast pikka mittekasutamist 

võib 

alkomeetril esineda gaasi- või õhureostus. 

Sel juhul vajab see mitut ettevalmistamisetappi, lülitage 

alkomeeter mitu korda sisse / välja. 
 

Kasutamine 

1. Ekraanil kuvatakse puhumissümbolit ja algab tagurpidi 

loendamine  

10-st 0-ni, alkomeeter on kasutusvalmis. 

 
 
 
 
 

2. Pange oma suu puhumisavade 

lähedale ja puhuge nendesse umbes 

3-5 sekundit. 

3. Vaadake ekraanilt tulemust. 



 

 

 
4. Kui väärtus ulatub 0,02%BAC (ehk 0,2g/l) kuni 
0,05% (ehk 0,5g/l), kuvatakse ekraanil hoiatussümbolit: 

0.02% BAC (ehk 0.2g/l) kuni 0.05% 
BAC (ehk 0.5g/l). 

0.05% BAC (ehk 0.5g/l) kuni 0.08% 
BAC (ehk 0.8g/l). 

 

 
 

5. Kui väärtus ulatub 0,05 BAC (ehk 0,5g/l), 
kuvatakse ekraanil hädaohusümbolit: 

 üle ja võrdne 0.05% BAC(ehk 
0.5g/l). üle ja võrdne 0.08% 
BAC(ehk 0.8g/l) 

 
Automaatne väljalülitamine 

1. Mõõtmistulemust kuvatakse umbes 15 sekundit, 
seejärel kuvatakse umbes 2-3 sekundit väljalülitumissümbolit 
ning alkomeeter lülitub välja. 

 
2. Kui puhumisel hingeõhus alkoholi ei leidu, 
kuvatakse ekraanil tulemuseks 0.0. 

 

Märkus 

Täpse tulemuse saamiseks soovitame mõõta vähemalt kaks 
korda. 



 

 

 
Aku tühjenemise kuvamine 

Kui sisselülitamisel on näha vilkuv L sümbol, on patareid 

tühjenemas, vahetage need. 

 
Vahetage patareid vähemalt siis, kui 

seadet ei ole võimalik sisse lülitada või 

see ei suuda siseneda ettevalmistavasse 

režiimi. 
 

Käerihm 

Paigaldage kaasasolev käerihm järgneva pildi järgi 

 

 
 

Spetsifikatsioonid 

• Sensor: täiustatud hapniku- / alkoholisensor 

• Vahemik: 0.00-0.19% BAC ja 0,0-1,9 BRAC 

• Täpsus : 0,01% BAC (0,1g/l) 

• Toide: 2 x 1.5v AAA patareid 

• Ettevalmistusfaas: 10 sekundit, tulemuste kuvamine 5 

sekundi pärast 

• Automaatne väljalülitamine 35 sekundi pärast 

• Suurus : 95x36x18mm.



 

 

 
Ettevaatusabinõud 
• Pärast alkoholi tarbimist on soovitav oodata enne mõõtmist 20   

minutit, kuna alkoholil kulub 20 minutit seedeorganitest verre 
imendumiseks ning suhu jäänud alkoholijääkidel kulub hajumiseks 
sama kaua. 

• Täpse tulemuse saamiseks ärge korrake 
mõõtmist 3 minuti jooksul pärast viimast korda. 

• Enne mõõtmist ärge suitsetage ega sööge umbes 20 minutit. 

• Ärge kasutage alkomeetri puhastamiseks 
kemikaale, nagu benseeni, vedeldit või bensiini. 

• Ärge puhuge puhumistorusse vedelikku. 

• Ärge kasutage alkomeetri läheduses ergutavaid 
aineid, nagu värvid, insektitsiidid, alkoholid. 

• Ärge pange alkomeetrit saastunud õhuga suletud keskkonda. 

• Seadme seesmiste osade muutmine või 
omavoliline avamine võib rikkeid põhjustada. 

• Seade on mõeldud mõistliku liiklemise 

soodustamiseks. Seda ei tohiks kasutada eeldusena 

sõidukite, masinate või seadmete kasutamisel või 
juhtimisel. Seade ei anna viiteid ega muid näitajaid 

vere alkoholisisalduse või muude selliste 
joobeseisundite kohta, mida on avaldanud valitsus-, 
meditsiini- või muud asutused või organisatsioonid. 

Alkomeeter näitab alkoholisisaldust veres (BAC - 
blood alcohol content) ainult teadmiseks võtmiseks, 

tootja ei võta endale mingit õiguslikku vastutust. 

• Iga isiku organism reageerib alkoholile erinevalt. 

Isiku juhtimisvõime võib halveneda juriidiliselt ka 
punktis, mis on allpool seaduses ettenähtud 

alkoholisisalduse piiri veres.  
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