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Alkohol Tester HA-01L 
 
 
Vážení zákazníci, 
 
děkujeme Vám za nákup zboží. Před použitím přístroje prosím přečtěte tento návod 
 
Alkoholtester HA-01L je moderní elektronický detektor alkoholu v krvi dechovou zkouškou. Je 
ideální pro orientační dechovou zkoušku řidičů, do autoškol, příp. pro kontrolu zaměstnanců 
apod. Přístroj je vybaven třístupňovou indikací. Pro funkci přístroje nejsou třeba žádné další 
náplně, tedy nemusíte dokupovat jakékoli další trubičky nebo kapsle atd. 
 
 

 
 
 

Popis 
 
1. červený indikátor >0,05 % 

2. žlutý indikátor >0,02 % 
3. zelený indikátor READY - připraveno 

4. vypínač POWER 
5. vypínač svítilny 
6. dechový analyzátor 

7. LED dioda svítilny 
8. kryt prostoru baterií 

9. řetízek ke kroužku na klíče 
 
 



    

Obsah balení 
 

• alkoholtester HA-01L 

• 6 x náustek 

• návod 
 
 

Upozornění 
Indikace slabých baterií: pokud se přístroj automaticky vypíná nebo svítilna slabě svítí, vyměňte, 
baterie za nové 
Pro použití doporučujeme kvalitní alkalické baterie s dlouhou životností 
 
 

Vložení baterií 
 

 
Zatlačte na víčko pouzdra baterií na zadní přístroje v místě označeném vylisovaným 
trojúhelníkem a tahem dolů kryt sejměte. Vložte 2 ks alkalických baterií typ AAA ve správné 
polaritě. Zasuňte víčko pouzdra baterií zpět 
 
 

Použití přístroje 
 
Před použitím přístroje nepijte a nekuřte, min. 20 min. Nepoužívejte přístroj po požití alkoholu, 
může dojít ke zničení senzoru a ztrátě záruky! Před měřením si vypláchněte ústa vodou 

 

 
1. Stiskněte a po celou dobu měření držte tlačítko 4 - POWER na přední straně. Rozsvítí se 

oranžová i červená kontrolka a aktivuje se zahřívání senzoru, případně se rovnou rozsvítí 



    

zelená kontrolka, viz. 2. Zahřívání může trvat až 15 sekund, při prvním použití po dlouhé době 
i déle 
 

2. Od okamžiku, kdy se rozsvítí zelená kontrolka, je přístroj připraven k měření během 3-5 
sekund. Foukejte ze vzdálenosti cca 5cm od úst přibližně 3-5 sekund do mřížky (6) na přístroji. 
Snažte se dodržet uvedenou vzdálenost úst od přístroje a foukejte rovnoměrně 
 

 
 
3. Přístroj provede analýzu a zobrazí výsledek měření 
 
4. Pokud je zjištěna vyšší hodnota než 0.05 % / 0.5 ‰, rozsvítí se červený a žlutý LED indikátor 
 
5. Pokud je zjištěna vyšší hodnota než 0.02 % / 0.2 ‰, ale menší než 0.05% / 0.5 ‰ rozsvítí se 

žlutý LED indikátor 
 
6. Pokud je zjištěna nižší hodnota než 0.02 % / 0.2 ‰, zůstane svítit zelený LED indikátor 

 
7. Uvolněte tlačítko 4 - POWER, přístroj se vypne 

 
8. Pro další test přístroj zapněte znovu tlačítkem na přední straně přístroje a opakujte kroky 1-7 

výše 
Pokud při zkoušce opakované krátce po sobě přístroj nedetekuje žádný alkohol, vyčkejte cca 
10-20 minut a zkoušku proveďte znovu 
 

9. Pro obdržení co nejpřesnějšího výsledku, dechové měření alkoholu v krvi je vždy jen 
orientační opakujte měření 2-3 krát 

 
 

Použití svítilny 
 
LED dioda svítilny se zapíná a vypíná posuvným vypínačem. Nezapínejte svítilnu před nebo 
v průběhu měření množství alkoholu 



    

Technické parametry 
 

Měřící rozsah přístroje:  0 - 1,0 ‰ BAC, přesnost 0,1 ‰ 

Napájení: 2 x AAA mikrotužková baterie 

Displej: 3 x LED 

Měřená hodnota: pásmo 0 - 0,2 ‰, 0,2 - 0,5 ‰ a > 0,5 ‰ alkoholu v krvi 

Cyklus měření: < 30 sekund zahřívání < 5 sekund zobrazení výsledku 

Dechový vzorek: 3 - 5 sekund nepřetržitého foukání na senzor  

Hmotnost: cca 20 g bez baterií 

Rozměr 73 x 39 x 20 mm 
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