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3. Upozornění 
 
3.1 Uchraňte zařízení před pádem nebo silným šokem. 
3.2 Tester nemusí fungovat správně v prostředí s vyšší koncentrací plynů. 
3.3 Pokud je testování prováděno pod nízkým napětím (slabá baterie), může se  
      vyskytnout chyba v naměřené hodnotě. 
3.4 K zajištění správného výsledku testování, prosíme, vyčkejte 15 minut po požití  
      alkoholu, než test provedete. 
3.5 Pokud nebyl přístroj dlouho používán, výsledek prvního testování při novém  
      použití přístroje může být nespolehlivý, proto proveďte testování podruhé. 
3.6 Nenechávejte tester v prostředí, kde se nachází korozívní (leptavý) plyn (chlorin  
      atd.), ani v jeho okolí.  
3.7 Nefoukejte přímo do přístroje kouř (hlavně pro kuřáky). 
3.8 Při více po sobě následujících testováních, nebo při dechovém testování ihned  
      po požití alkoholu, kdy je tato koncentrace velmi vysoká, může být zbytkový plyn  
      v náustku.  
      Prosíme, počkejte nejméně 1 minutu, než provedete další test, nebo foukněte  
      čistý vzduch po 3 sekundy k pročištění náustku.  
3.9 Po delším používání se na testeru může objevit špína, proto prosíme,  
      příležitostně očistěte tester čistou utěrkou (látkou). Nepoužívejte žádný tvrdý  
      předmět nebo rozpouštědlo s leptavou přísadou. 
 
Poznámky: Možná selhání a jejich řešení 

Chyba Možná příčina Řešení 
Nesprávná 

instalace baterií 

Vložte baterie 
znovu, správně 
podle polarity 

Vybité baterie Vložte nové baterie
Nic se nezobrazuje na 

LCD 

Chyba obvodu Kontaktujte 
distributora  

Nedokončený 
proces 

zahřívání  

Vyčkejte na řádné 
(kompletní) zahřátí Žádná reakce na 

detekci plynů 
Chyba obvodu Kontaktujte 

distributora  
Zobrazení FFF, 

následuje vypnutí Chyba senzoru Kontaktujte 
distributora  

Zobrazení Low voltage 
(nízké napětí), následuje 

vypnutí 
Vybité baterie Vložte nové baterie

 
K zajištění nepřetržitého zdokonalování produktů si vyhrazujeme právo vylepšovat výrobky bez 
předchozího oznámení. 
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Alkohol tester HE-6000 
Návod k použití 

 
Předmluva 
Upozornění před testováním 
Alkoholový dechový tester může být použit pouze jako ukazatel možné přítomnosti 
alkoholu v dechu/krvi. Neměli byste na něj spoléhat jako na jediný ukazatel k určení 
intoxikace nebo zda je bezpečné řídit vůz, obsluhovat zařízení, nebo účastnit se 
nebezpečných aktivit.  
Organismus každého člověka reaguje na konzumaci alkoholu jinak a výsledek jeho 
testování je pouze doporučující, ne jako předmětný standard pro následující 
rozhodnutí. 
Výrobce, dovozce ani distributor nenesou jakoukoli odpovědnost za použití tohoto 
výrobku z jakéhokoli důvodu. Tento výrobek nesmí být používán jako nástroj 
k určování stavu, kdy je člověk schopen obsluhovat motorové vozidlo nebo přístroje 
legálně nebo bezpečně. Přísun jakéhokoli alkoholu oslabuje reflexy a soudnost při 
řízení motorového vozidla. 
Před testováním si, prosíme, důkladně pročtěte tento manuál a řiďte se přesně jeho 
instrukcemi. 
 
Obecný úvod 
Dechový alkohol tester je druh testeru navržený ke změření výsledné koncentrace 
alkoholu v lidském těle. Tento přístroj si osvojuje pokročilý alkoholový senzor 
s excelentní citlivostí a reprodukovatelností, moderní a přenosný design, který jej činí 
vhodnějším pro osobní užití. Když alkoholový tester přesahuje přednastavenou 
úroveň alkoholu, toto zařízení vyšle audio a video varování k upomenutí Vaší 
bezpečnosti.  
 
Hlavní vlastnosti: 
 

- Pokročilý alkoholový senzor 
- Rychlá odezva 
- SMD montáž, stabilní výkon 
- Řízeno mikroprocesorem 
- Přímá LCD indikace testovacího procesu  
- Digitální LCD displej s modrým podsvícením 
- Přenosný a moderní design 
- Zvukové varování při překročení přednastaveného limitu 
- Vlastní kontrola senzoru 
- Úsporný systém napájení, indikace nízkého napětí 
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Technická data 
Rozsah detekce: 0.00 – 0.20BAC%; 0.00～2.00g/L； 

0.0 – 2.00BAC‰；0.00 -1.00 mg/L; 0.00 – 200mg/100mL 
Úroveň alarmu: 0.05BAC%; 0.50g/L; 0.50 BAC‰; 0.25mg/L; 50mg/100mL 
Přesnost: ±10%  
Napájení: DC4.5V（3×AAA Baterie); Proud: ≤120mA 
Pracovní prostředí: Teplota -10°C～50°C  

Relativní vlhkost: ≤95% žádné orosení 
Displej: 3 číselný LCD displej s modrým podsvícením 
Rozměry: 103×65×27mm (L×W×H), ≤64 g nezahrnující baterie 
Životnost baterií: ≥200 použití 
(BAC Blood Alkohol Content – množství alkoholu v krvi) 
 
1. Schéma a funkce 
 

 
 
 

1 Náustek 
2 „Bzučák“ 
3 Přepínací tlačítko 
4 Vstup pro externí napájení 
5 LCD obrazovka 
6 Větrací otvor 
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Průvodce funkcemi 
 

 
  
 

Digitální indikace: 
8.8.8 Obsah alkoholu 

„C“ zobrazeno kruhově na LCD Připraveno na fouknutí 
“ ” zobrazeno kruhově na LCD Analýza koncentrace, prosím čekejte 

FFF Chyba senzoru 
 
2. Instrukce k obsluze 
 
2.1 Sejměte kryt baterie na zadní straně přístroje, vložte 3 AAA 1,5V baterie podle 
polarity a zavřete kryt.  
2.2 Stiskněte vypínač a podržte jej nejméně 1 sekundu, tester se zapne a „bzučák“ 
krátce zazvoní. Ve spodní části obrazovky se zobrazí „Wait“ („čekejte“), mezitím 
obrazovka bude ukazovat odpočet - 100 až 000, prosíme, v tuto chvíli vyčkejte, 
v opačném případě nebude přístroj přesný. Když zmizí nápis „Wait“, tester zapípá, 
zatímco obrazovka ukazuje „BLOW“ („foukat“) a „C“ (pohybující se), nyní může test 
začít. 
Poznámka: Rychlost odpočtu zařízení závisí na koncentraci posledního testu, pokud 
byla koncentrace vysoká, bude odpočet pomalý. Pokud byla koncentrace nízká, 
odpočet bude velmi rychlý.  
2.3 Před testem se zhluboka nadechněte, až se objeví „C“ (kruhově), foukněte přímo 
do otvoru, přestaňte foukat až zazní bzučivý zvuk. 
2.4 Po skončení foukání se na LCD obrazovce zobrazí symbol “ ”, mezitím je 
zobrazen nápis „TEST“, což znamená, že tester vyhodnocuje výsledek – v této chvíli 
do přístroje nefoukejte. Po vyhodnocení se na obrazovce zobrazí výsledek testu. 
Výsledek bude po několik sekund zobrazen na obrazovce, poté automaticky zmizí. 
2.5 V případě potřeby dalšího testu, znovu zapněte vypínač a zopakujte výše 
uvedené kroky 2.2 – 2.4. 
 

Nadměrná konzumace alkoholu 

Rozehřívání
Testování

Ukazatel vybité baterie 

Indikační jednotky 
Výsledek testování

Výsledek testování 

Fouknout
Výsledek testování 


